
''';
_ ;.. � '''' ��riI• ., �

, :: DIRETOR �
� Rubens >d'e
:: Arrud, lamos
"

� GERENTE
� Domingos Fil!
" .

� de Aquino
.: 1iiI

..·_·.!".·c'iAtlII.·�*,f4.".J-'4"\.·""�I:aDIIà�r!JA'_'" 5

&0

\

NOTICIAS DO RIO INFORMAM QUE O EGREGIO S.T,E, NÃO. ACOLHEU O RECURSO DO P,S,D. CATARINENSE, FICANDO' ASSIM CONFIRa
MADA A LEGITIMIDADE DO DIPLOMADO GOVERNADOR JORGE LACERDA., OP.S.D, CUMPRIU O SEU DEVER AO SOLICITAR O PRONUN
CIAMENTO DAQUELA CORTE; , CUMPRA�O, AGORA, O SR, -JORGE LACERDA, DANDO SENTIDO, RUMOS E QUALIDADE À SUA ADMINISa

�, .. oÇ; ,
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TRAÇÃO, ATÉ HOJE 'RESUMIDA À M�IS- ESTERIL DAS DEMAGOGIAS E À MAIS "CONDICIONADA" DAS CAMPANHAS PUBLICITÁRIAS,
HOMENAGEADO O MINISTRO NEREU

RAMOS PELO CORPO DE BOM
BEIROS CARIOCA

Edição de hoje: 8 páginas .- Plnrtanépolts, Terça-feira, 3 de Julho de 1956

o Poder queimava as mãoc
- "Criou-se em mim -!

disse - uma preocupação
muito grande. Afinal de

contas eu era o chefe de
i

uma revolução vitoriosa e

estava com o poder do Bra

sil em minhas mãos". Esse
'poder, entretanto, queima
vn as minhas mãos. Eu es

tava ansioso' para passa-lo a

quem de lireito. Natural

LÁ,\en.,te IW' não poctta devol

ve�\:I)-'ll... .autoridade contra 'a

qual eu tinha agido, porque
ela, por uma sede de atos,
mostrou que tinha certas
falhas que não permitiam
pudesse dar ao Bl.'asil, na

quelas circuistâncias, a o

rienbção adquada à manu

tenção ela ordem ·pública e

dg unidade nacional".

Solução constitucional d.@'n
tro do possivel

A.diante, afirmou o minis
tro da, Guel'l'a:
- "Procurou-se saber se �

a outra autoridade que es

mente estaria em c:ondições
ele l'eassumil' as funções.
Infelizmente as informações
fornm de que absolutamen
te"isso .não seria possive1.
Enãto, G ossa co.nç'lição de

'termiu que havia um

outro SUbstituto previsto. E
a (sse récorremos e pedimos
�tO Poder Legislativo que,
,ostando o Executivo em cri-
';:;e, nús desse apoio no sen

tido de assegurar, no mais
b teve espaço de tempo pos
r,i'lel, ao Brasil, um governo

, (ue, dentro de tanto quan
to as circunstâncias o per
,mitissemí se integrasse no

• Qoadl'o constitucional".

Apôio do Judiciádo
- Comunicamos, tambem;

� Ao chefe do Poder Judiciário
o que se passava. Encontra

mos, por parte do Poder Le
gislativo, atraves da sua ii
nhciça maioria, apoio para Í11
? que desejavamos, de mo-
do que' o problema constitu

�1�nal foi resolvido. Mas o

ç,.Ie eu passei de preocupa
Ç,ões até que esse problema
'fosse resolvido e eu ficasse
livre, da: chefia do país, só
·J!Jells �,nbe, e eu tambem. O

,�el'to é que ninguem pode
ln:.:l�inar o que é isso.

. Ditadur� : Corrupção ou

Terror
Continuando sua oração,

o general' Teixeira Lott a

.firmou: '

- "Ora, a ditadura é

p:n regime em que um indi;
VlduQ, baseado num �certo

"grupo de outros individuos"
f se SObrepõe à vontade de to
.
da' a coI'etividade. A isso se

chega, ou 'Por um golpe de
fi)l'ça, ou por Outros meios,
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i solvidos pelo Govêrno,

, o'ra's' p,re,"C' 0:808S I ���!;t�::de0��d::�f::�V I constitue i o. n a I acima

Diante do clamor público .e partidário, que viu a vitór-ia do candidato bor-

I
citado, afim de que, a

nhauseano minguar dos 40.000 votos de diferença, proclamada nDS comícíos da admínístração- não fique'
,

campanha, para um mínimo que as imperfeições dDS Serviços eleitorais não

_,',
às moscas por largo pe-

cobriam � o P'. S. D.· cumpriu o seu devere de levar o diploma eonferido ao' sr, 'ríD(lD.

Jorge Lacerda à análise terminativa do Superior Tribunal Elaítoi-al. Para isso, E, o que é pior, é ver-

valeu-se dDS mesmos direitos e das mesmas garanttas legais, tantas vezés aqui. se o Gover,��c1or sem c�-
�e em outros Estados usados por tod.os.o,s Pfl�ticios,�.P!i�ci.P��cl1t� 'pe�ª, �!9l:�á: ",,'J l'�g('m de af1r!U�l: CJ? .,!f'-,
Vfgilânc13 ''.I;odas essas apel�õ� seguil'dni 4ürn� �llS t�:,h«" lIJ"'(1� "

, ',� a ��'!"!� -m�

suais até a decisão final. Contra os recorrentes, pela primeira vez; no pÍ'eseht(\ ",' r?,!"�el' o p�a�o -da a�-
caso, despejaram-se as paixões sem freios do sítuaeíonísmo, a nada poupando, ..

sencia "pe�mltJda sem h-

como se não rõra do propri� 'interesse do governador ter examinada 'a legiti- cença legislativa. E o

midade do seu mandato.
' , ti-íste é observar-se que!

ao. revés da ver-dade, por
'todos conhecida, o sr.

JDrge Lacerda potoqueie
'dois ou tres assuntDs ad
ministrativDs CDmo obje-

"

para a�'ise eco- governo, viessem sugerir
nômica medidas para se superar a

A Justiça, Eleitoral proferiu o seu julgamento, desatendendo às razões que

o P. S. D. arrolou para ,duvidar da pureza do diploma ,expedido ao sr. Jorge
Lacerda. Confirmou-lhe, assim, o mandato..

'

Não. cremos que a decisão inspire apenas fDguetórios tonitl'Dantes e provo

cações atiçadas. Mais do que pólvora e etilo, e desrespeito hão-de ser as conse-
�

qllências do pronuncia!nento do T. S. E. Ele, forçosamen�e, levará aDS hDinens
do. poder um sentimento maior de, responsabilidade no tratn das cois�s públicBS'.
Haverá, deve' haVei', daqui por davântc, out�lo, estilo governámental, qu� niio
se�compadeça com o que tivemos l)or amostra nestes Cin,CD 'meses' dê omissõe!7,'
de demagDgia, de frenesi publicitário é de ausência absoluta dDS problemas que'
angustiam o Estado.

O partido que, não consegúindf' colocar no Palácio em correIÍgionário para
sucessor do primeiro governante,que elegêra, cedeu o catg'D a um aliado, vanglD
riou-se de entregar-lhe ,o melhor governaâo de, todos oS 'Esta'dos da Federação.
No Tesouro, segun(l!J anunciaram exaustivamente, o sr. Jorge Lacerda encDntrou
nada menos de 37 milhões, dinheiro cDntado e disponível, que o. el'árió nada
tinha a pagar, Herdeiro de opulenta situação financeira e eeonô,mica, com sal-

,

dos apl'eciáveis nos bancos e com todas as contas rigorosamente em dia, sem.

problemas instantes a resolver -a ser verdade tudo isso que o udenismo alar

deou - 'o sr. JDrge Lacerda deve gravissimas explicações ao povo. l'erá' qu�
informar-lhe porque, nestes primeiros, 150 dias da sua a_dministração, o Estado

parou, as economias sumiram, a receita caiu ém v'ertical, a situação financeira

já não comporta sequer o pagamento normal do funcionalismo e 0.5 seus reflc

X{lS sôbre o panorama economfco m�stt'am aos olhos de ver um desequilibrio
desconhecido àa nossa terra, há muito. Não n,os tachem de cassandras: o. atra

zo no. pagamento de funcionários, denunciou-o um deplitado situacionista, na

Assembléia; a arrecadação deficitária foi confessada pela titular da Fazenda,
a uma, das emissoras daqui e os totais recolhidos nos primeiros meSes já foram

divulgados por n,ós, sem contestação. ,

Não acreditamos que, so,b o ponto de vista político, o jul,gamento de ontem

seja 'recebido pelo sr. Jorge Lacerda como. al?lausos ao CONDICIONADO do'

Braço do' Norte, instrumento cuja existê'ncia merecia ser, proibida, para não.
enverg'onhar DS foros de cultura dos barrigas-verdes.

CDnformando-nos com a decisão da Justiça Eleitoral, em atitude que sem

pre foi noSsa e esmaltou sempre nossa formação, sobra-nos autoridade para

esperar que dela decorram influxos benéficos sôbre aqueles que representam o

'instrumento do poder em Santa Catarina.

Oposição que somos por decisão da vontade popular" estamos hoje' onde
nos propuzemos ficar, deste a primeira hora do atual g'ovêrno - na fiscalização.
dos seus atos. Em tôrno deles prosseguiremos, com as maiOl'es esper:lll.ças, de

que, confirmado no seu diploma, o sr. Jorge' Lacerda abandone a trilha suicida

até aqui percorrida e desvie o Estado da falência para a qual o vem cDndl1-'

zindo, eom insensatez que raia pela irresp'Dnsa,bilidade.
-

A não inspirar 'radicaf revisão no processus administrativo que aí está, o

julgamento do recurso do P. S� D. será compreendido tarde demais pelDs homens

do Govêrno. O povo também é um tribunal e nele as psicoses publicitárias, os "

embustes da demagogia, os prazos para omissões, a malversação do erário, os

despistamentos oratórios, as atitudes postiças, as agressões à demDcracia têm

rigol'es de preclusão, muito decisivos ...

o general Lott -fala na Balial
.

Contra a diladura mili:lar
, SALVADOR, 2 (.VA) dentre os quais a corrup- Medidas

Em, seu discurso durante o ção, pois só dois modos tem I

almoço que lhe foi ofereci- a' ditadura para manter-se-
'

conjuntura.
do pelo comahdo e pela ofi- a, corrupção ou o terro. Ab- - Em face da teerrivel O governo Antonio Baiôi-
cialidade da Ga. Região Mi- solutarnente, pão admito que. crise econômica que o Bra- no ofereceu ontem à noite Ilítar, o general Teixeira a ditadura seja solução pa- si! atravessa - finalizou o um banquete ao Ministro

Lott revelou as providencias ra o problema político de Ministro Lott - o melhor Teixeira Lott e ao titular da I
que tornou in icinlmente pa- um país, qualquer que seja seria que aqueles que pno- Educação, sr, Clovis Salga-

ra abafar o golpe que se esse país". curam perturbar a ação cio do. I
preparava a 11 de novem-

i
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General Castelo Branco
Faleceu', ontem o �PresideDte do STE

" . J
'

,

RIO, 2 (VA) - Recolhido farto do miocárquio, veio a 1 dente do Superior Tribunal

desde a terça-feira última:: falecer, ontem às 15,30 ho- ,\�ilitar. deyendo reàlizar.:.se

à Clinica de Repouso São 'ras, o general Francisco a inhumação na tarde de

Vicente, vítima de um in- [Gil Castelo Branco, presi� I hoje. "

3111 resumo: que os- conspi-
'., ._-';"'W_�..'Y\,.••- ••_"""'''''''''.. "'adores' recebiam funelos do

estra,ngeiro; . que .o plano
,libversivo 'tinha carater

terrorista, incluindo planos
de as:!assinato do presiden
te çla República e do presi

RIO, 2 (VA) - De con- dente eleito; contavam com

fOl'miclaele com os dados ,do armas modernas; que os

E I d'dServi co de Estatistica da' planos estavam minuciosa- XpU 50, O a I o
Proch;ção, do M�ni�terio da i mente" traçados para se apo- BUENOS AIRES, 2 (UP)
Agricultura, de janeiro a a-

I

deran.m de bases, areas; que
_ O Ministedo da§ Rela-

-bril do corrente ano foram a- entre os detidos acham-se anIlncl'ollções Exteriores
batidos nos frigoríficos dos plenaT.1ente identificados

haver informado ao embai-
Estados 98.218, suinos, com- 'outros politicos, entre, os

xador sovietico nesta capi-
Preendendo porcos e leito-es. 'iuais o sr. Os,�ar Unzaga de

1 G TIta , regory ,.essanov, que
A matança em igual periodo La Vega, cheie da Falange

o adido naval à embaixada
ele 1953 elevou-se a 145.501 Socialista Boliviana, e ou- ,

t d·· t t' soviética, capitão Alexall-
cabeç·as. ros ll'}gen es, como par}- d M "f

.

d I d

I
.

t' d" I t"
te orosov, 01· ec ara o

Por estados, (; abate no Clpan es o comp o ; que t I
I h' t b I

persona non gra a pe o go-
primeiro quadrimestre de aVl� ou ro.s gr�pos s�

-

verno argentino".
1956 foi o seguinte: São verSlVOS no mterlOr do paIS; O t'-

que gI'lIP'OS vl'rl'am da AI'- I gove.rno argen mo nao

Paulo, 26.009 suinos; Para- d I
-

I
t' " I t" d

_' 1 eu eXD lcaçao a guma no

ná, 23,733; Santa Catarina, gen ma; o comp o o ex�
c mu ·'cado of'

.

I d a
t· d' "d 'I : ,o nl ,lCla as r -

8.555;' Rio Grande do Sul,' enol' era lngl o pe o ex-' -

.

d tE' H t
zoes que o levaram a adotar

39.921. N'ão constam os da- . ')l-eSl en e. d�'lqtUe ,

er zo.z a decisão de expulsar Mora-
dos do Estado do Rio. � os �x-can lua os a presl- d

'

1-
.

G b
.

I G I
sov o paIS no prazo de 24

�

enCla" a ne onsa vez e h
f' 'lh G t·

oras.
'

,..r11l erme u lerrez.

I D t 'lt'
.

Finalmente, no caso do .
uran e os u Imos sedl'eS

�'d b d
meses n'o entanto mais

� - .' 'Tilinto da conspiração; e-

(ro , ucao rasl·-· .

d
2.000 russos, entre adultos

n � lla ser orgalllza o um go-,. .

, ,

d 'l't
' e cnancas. san'am da Ar-

'el'ra d:�� grafl'te
'Jerno e mIl ares. e repre-, gentina' rumo .à União So-

• ..t: entantes dos partIdos opo- .

't'.. .

t O
-

I d'
VJe lca.

LISBOA, 2 (UP) _ O dr. ';IClOlllS as. go pe eVlfl
_

Pedro Calmon foi eleito so-
'er dado em -5 de junho, po- eh J"

·

�io h( norario da Sociedade ,'em, embora o governo ti-
(, egou amo

de Geografia de Lisboa. vesse os fios do mesmo, dei- RIO, '2 (VA) - Chegou,
A eleição do reitor da U- xou que as eleições se reali.. ontem, da Europa, o gover

.1iversidade do Brasil efe- zassem, para evid�i$ll' o nador de São Paulo, senhol:
tuõu-se ontem a tarde du- grande apoio, popular que Janio Quadros, que ali per-
rante a reunião mensal a-

tem o M. N. R.. maneceu pelo espàço .de qua-
- quela 'instituiçã'o. �.__._,-_.

renta e cinco dias, durante
A eleição, aclamada pOl' Marylin' casou-se os quais teve oportunidade

unanimidade, realizou-se )1- de manter contato com di-

pós o presidente da Socieda- novamente versos -capitalistas france-

de, professor dr. Mendes ses, ingleses e italianos.
Correia ter apresentado a ROXBURY, Connecticut, 2 O chefe do Executivo ban-
proposta da direção e feito (U. P.) - "Cansados, mas deirante viajou pelo "Urn-
a elogio ao dr. Pedro 'Cal- felizes", Mary!in Monroe e guai Star" em companhia de

mon, afil'man(�o que ele era· seu marido,:o escritor Arthur sua mãe, esposa e filha, ten- -

uma das mais eminentes f'Í- Miller; iniciaram sua lua de do uma concorrida recepção
guras ela cultura luso-brasi- mel nesta cidade, hoje. no cais do porto, onde, entre
leira. Outros oradores as- O c'asal, conseguiu escapar outras personalidadé'Sl des
:;ociaram-se àL palavras do da curiosidade dos reporte- tacamos o general' Juarez
presidente, aprovando ele- res e fotografos e casaram-se

I Tavol'a e o 'almirantee A
riois a proposla por aclama- "secJ:et�mente ontem en{Whi�j' morÍm (!o Valle, €x-minis-
ção.

_

. te Plams, New jIampshi_r> tro da Marinha,

,i

-Potoquinha
Há mais de 20 dias o

Govêrno do Estado está
aeéfado. Tudo. paraltsa-'
do, nínguem sabendo
nada de nada. Para ín

terromper o prazo cons

titucional de 20 dias de
ausência, o S1'. Jorge
Lacerda esteve algumas
horas em Joinville, ao

que notician: seus jor·
naís. E de nDVD 110 Rio,
poderá ficar mais 20.
Os que, durante esse

tempo, voltarem da Ca

pítal com a viagem per
dida ou tivere'm assuntos

.. to da sua viagem'! .. ..

'Suinos abatidos
nos frigorificos'

RIO, 2 (v. A.) - Subindo drígues, após entregar a

até ao 10° andar de um cdí- mensagem ao sr. Nereu Ra

fício moderno, pela escada' mos -desfraldou as bandeiras
de incêndio "Magírus", com

i

da Corporacão e do Brasil.
- I"

quarenta e seis metros de � O Ministro da Justiça, sr.

comprimento, o terceiro sar-I Nereu Ramos, enviou ao Co

gento -Roberto Rodrigues da i mandante do Corpo de Bom

costa: do', Corpo de Bombei-,beiros, cel. Sousa, Aguiar,
ros, entregou ao ministro da I mensagem na qual agradece
Justiça, sr. ,Nereu Ramos, ao os' têrmns do documento que,

passar pela janela 'do gahí- antsontem, o 3° sargento
..

I nete deste, localizada no 6° Roberto Rodrigues da Costa

I pavimento do prédio dos lhe entregou do alto de uma

I comerciários, na Avenida escada m a 'g i r u I:l postada

I Graça Aranha, uma mensa- frente ao Ministério.
-

gem d� saudação e agrade- Lembrou o Ministro que

I cimento da corporação pelo os aplausos da multidão, na

amparo COIl). que os poderes oportunidade da ascensão
pÚblicos vem assistindo os do soldado do fogo, reflete
soldados' do rogó. A solení- com precisão o conceito em

dade, ovacionada por grande que o povo tem à corporação,
massa popular, fez parte do digna por todos os títulos
programa de festejos do Cor- dessa simpatia e de todo
po de Bombeiros, que come- apoio e estímulo' do Govêr-

,mora o centenári-o de sua no.

\ criação. A escada utilizada,
adquirida por um milhão de Pedro Calmon sõ-r cruzeiros e préestreada pu-
blicamente aquela solenída- CI'O hcnoré rio dade, precisa de cinco homens
para movimentá-la. Possui

Sociedade de' Geoum elevador até a extremí- _

dada, no qual o sargento Ro-

grafia de Lisbôa
Ma.is um "com
plô" na Bólivia
'tA PAZ, 2. (VA) _'

mtDi.<;t�;o:@)ntedo:r, .. F -

dei-ico Fortun, reveloú te
rem sido detidos mais de
vinte polítícos, em relação
a o "complot' subversivo,
com auxilio estrangeiro, de
nunciado três ::lias antes das

:leições.
J ,ministro entl'e-gou aos

iornalistas um comunicado
:le 2.000 palavras, dizendo,

RIO, 2 (VA) - As maio
-ss Quantidades de grafite
).)iroduzidas no país foram
as de 10'13, e "'I�i)l ou se

jam 9Ú e 91/1 toneladas,
l'especJivàmente�� ,,O valóh
do produto, que atingiu ..

Cr$ 1.718.000,00 em 19<18,
passou para Cr'$ 4.482,000,00
em 1954.
Segundo o Serviço de Es

tatística da Produção do
Ministério da Agricul tura,
o ;:;rafite provem do.Estado
de Mmas Ger:tis, onde é ex

plorado nos municípios de
Sã0 'Doming:os do Prata e

Itapecericar- cabendo ao úl
timo' quase todo o volume.
Em 1948 e 1949 o Estado do
Rio contribuiu com peque
nas quantidades desse mi-
neral., •

J
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DR. MA:RIO :PE LARMO
CANTIÇAO

DR. ROMEU BASTOS
PIRES
MÉDICO

Com prática no :Qo�pl�l 8io
Francisco') de Assis e na fanta

Celila ao Rio de Janeiro
.

CLINICA MÉDicA
CARDIOLOGIA

Cónsultório: Rua Vitor Mei
refes� 22 -Tel. 2675.
Horários: Segandas, ·Quarta. I

Sexta feiras: .

�

Das 16 às 18 hora.
Residência: Rua Felipe 8«:la

midt, 23 -. 2° andar, apto 1 -'
Tel. 3'.00z.

DR. J(TLIO PAUPITZ

\
FILHO

Ex-interno da 20· enferrnarsa
e Serviço de- gaat ro-eutero logia
da Santa Casa do Rio de Jeneiro
CF.rof.· W. Berardinellt).
Ex-interno' do Hospit.al mater-

nidade V. Amaral. .'
DOENÇAS INTERNAS

Coração, Estômago, intestino,
fígado e vias bilia:o:es. Rina.

,

Consultõrio i Vitor Ml!irel•• ,U.
Das 16 às 18 .horas.
Residência r Rua Bocaiuv. 10.
Pone ; 3458.

DR. HENRIQUE PRISCO_
PARAISO
}JÉDICO

Operações "Doenças de Se
nhoras - Clíníca de Adultos•.

CUTSI! de Especialização no

Hospital dos Serv-idores do 'E.-
tado.

-

(Serviço do "Prof, Mariano de
Andrade).'

v , ,

Consultas - Pela manhã no

,Hospihl de Caridade.
.

À tarde das 15',3� hs. em dian
te no consultório á Rua Nunes
Machado 1,7 Esquina de Tira
dentes. Tel.· 2766.
Residência - Rua Presid.ente

Coutinho 44.' Te!.: 3120.

DRA. WLADY&:{:u\VA
w. MUSSI

•

DR. ANTONIO PIB-
MUSSI
MÉDICOS

CIRURGIA CLíNICA
GERAL-PARTOS

Serviço completo e especillli
ledo das DOENÇAS DE SENHO
RAS, com modernos métqdo. de
diagnó,sticos e tratamento,
SULPOSCOPIA - HIST�RO
SALPl.'WOGRAFIA - METABO-

LISMO BASAL
.

'l>\dlo�erapia por. on!!a!! 4i1J,rt.. -
EÍetrocoagulação -' Ráios Ultra
Violeta' e Jnba Vermelho.
Consultório: Rua Trajano, n. I,

10 a·nd'ar _ Edificio do Montepio.
Horário: Das 9 às 12 horàa '"'-

Dr. MUSSI. ,

nas 1Ii àll 18 ora. - Dra.
MUSSI

.-

Residência: A'W:'eni4. Trom

powsky, 84.

Im. LAURO DAURA
CLiNICA GERAL

Especialista em moiéstills de

Senhoras e vias urinária.s. _

Cur.. radical das l.fecçops
agudas e cronicas, do IIperel)1o
.genito-urinário em ambos P'

sexos. 'D' t'Doenças' do ap�).'el.4.0 1ge1l�lro
e do sistema nervoso.
Horário: 10'h ás 12 e 21h ásjl\:
Consultório: R. TiraJ!entea, 12

_ 1ó Andar -- }<'one: 3246.
Residência: R. Lacerda Cou

tinho, 13 (Chácara do Espanha)
- Fone: 3248.

:p

DR. ALVARO DE
CARVAL,HO

MÉDICO D€ CRIAN.çAd
PUERICULTURA - PEDIATiUA.

_ ALERGIÁ INFANTIL
C')nsultório: - Rua ;ril'adet.-

·tes n. 9. 'H '1''Residência: _ Av. ,.rcl 1()

Luz n. 155 - Tel. 2.5�0.
Hor.ário: - Das 14 as 18 ho·

ras diá.riamenteDR. JÚLIO DÓIN
VIEIRA r

'l\IÉDlCO
ESPECIALISTA EM. OLHOS . DR. NEWTON
OUVIDOS, NARlZ E 3ARGANTA ..D'AVILA
'fRATAMENTO i: OPERAÇOES CIRURGIA GERAI, '

(nfra�Vermelho - Nebullza.ç�o. -- O de Senhora• .:... Proctp-
.' VJtra_-SolD . . �:nf:s_ Eletricidade Médk'a
(Tratamento "re slnusite".em Cg lt' '0' Rua Vitur Mej-

o

)' one'l Orl •. ,

,oper�ç!lo relol! n. 28 - ·1'ele.fone: 3307.
Anglo-retinol!cop,a "':'" Rec,ei� de

I
Citas' Das lii

b.
ora. e,A

Oculos _ Modern,o equipamento .

,onsu. ,

de' Oto-IUnolariugolo�i. (inlccr' dlaRnte:a_ '. Fone 3422
no Estado� eSI encla. .

, .

Horário das' 9 às 1-% hor•• ,e Rua: Blumenau n. 71.

d.. 16 àa 18 horas.
Consultório: - Rua Vitor Mei·

Nles 22 - FõíÍe 2676.
.

Reli.. - Rua São Jorr' 20 -,

Fone 24 21.

DR. ANTONIO' BA'l'ÍS1':A
,JUNIOR

CLiNICA ESPECIALIZADA D�
CRIA.NÇAS

'Consulta� das 9 ás 11 b?ra,:•.
Rei: " Cons. Padre Miguehnh'O,

12.
.

DR. MARIO, WEN.
DHAUSEN

CLINICA MÉDICA DE ADUL'lOS
C CRIANÇAS

Consultório -'- Rua Joio Pin
to. 10 - Tel. M. 769.
Consulta�: Das 4 ,àa 6 hora•.
Resi,dência',' Rua E.ateveI Já

tiior. 46; Tel. Z.8�2.

DR. :!. LOBATO
FILHO

Doenças' do a,pareiho resplrat'rlo,
. TUBERCULQSl

RADlOGRAI<;IA E RADlOSC.OPIA
DOS PULMõES .

,

Orurgia 40 'l'ora�
Forillado pela� F-aculda,le Nacio

nal de ,Medrcina, 'l'isiolociata e

'filli-Oclrllrgiáo do }(oBpital, Ne-

rêu Ra·lRoa '

Curso de especialização pela
·S. N. T.' Ex-interno e Ex�asJlI.

Consultório .:_ Rua Nànes MII- ,tente -ie" Cirurgia ''do Pr..;!. VirO
chado, 17. 'Gulmarie. ,(Rio).
Horário das Consultas - das Cimll.: F'';Upe Scl!midt, 18 -

17 às 19 horas (exceto aos sá- F.one 3801
bados),

" Atendé em hora ,marcada.
Residência: Rua Visconde de I Re.s.::__ Rua EattÍve. Junior,

p�ro Preto, l�S - Tel. Sõii. 80 - Fon.; 21il

DR. EWALOO JOSE RA
MOS SCHAEFER.,

CIJINICA' MÉDICA DE À'DULTOS
E -CRIANÇAS �, RI\1UMATO

LOGIA

Plnr-ianópolis, Terça-feira, 3 de Julho de 1956
-�-_ .._-

Agência: BELO HOitI

ZOl'frE
"lUomar"

'

Rua. Dr'. Carmo hetto. 99 Avenida Andradas, 871-B
Fon�a: 32-17-33 e 32-17-37 �relefone: 2-90-27

Atende "RIOMAR" Atende "RIOMAR"
End. TeIeg, "RIOMARLI" ,

NOTA: - Os nossos serviços nas praças de PGl'fo�
.\Iegrp, Rio e Belo Horizonte, são efetuados pelos nossos i::"��"
agent�s

' .,

DOBpf1IUJ.• .<\0 PRIMEIRO SINAL DE FRAQUEZA, TONICO ZENA
UDI} À SUA MESA I

1·-:....,.·..··...._·.".iJ"·........"......_··!'....·_..···_...............·�w_...�

INDICADO.R PROFISSIONAL'�'
-

� " .. .:

DR. WALMOR :Ol\�E: I C t)�. �OSÉ TAVARE�
DR_ NE�U���RONE I"

8A"COdeC�f�ITO POPULAR

IGARCIA l�AãEMA Formado pel�'-Fac!lldade Nacio- 'I e AGRICOLA I .

Diplomado pela Faculdade Na- DOENÇAS NERVOSAS E MEN. aal o. Medicina Universidade, n .. _ 1>J1LCLloM� 16 . . ,
elenal,de Itledici.a da Univer- TAIS - CLlNICA GERAL ,do Brasil

.,..
I'\N\.U ti --<f-�'--' ,

,

sldade dó Brasil Angusti-a Complexos - RIO DE .JJ\NEIRO .

rLOIlIA�O'POLIS - 5� (:J
E'1-111terno, por concurso da Ma- .Insonía _:_ Atac,.ues - Manias _ Apel'teiçoamento na "Casa de ' , .. ,1\1 _ Ió..\ó.tó-rlnÓt.

ternidade-Escol. Problemâtica afetiva e sexual Sa,ude .São lI.ruel"
,(Serviço do Prof. Octávio Ko- Do Serviço Nacional de Doen-: Prof. ""ernando Paulíno

/ drlguell Lima) ças Mentais. Psiquiátra do Interno por 3 anos do' Serviço

gx-Idntel;'no do Serviço de Clrur- Hçspltal-Colõnia Sant-Ana. .1 Prot. dpeedCroir,udregiaMouraria o Hospital I. A. ". E. T. ·C. GONSUlr-TóRIO - Rua Tl'a-
do Rio de Janeiro fano, 41 - "itas, 16 às 17 horas

. Ol'ERAÇOES
Médico do Hospital de Cavtdade RESIDttNCIA: Rua Bocaíuva, CLlNICA DE ADULTOS
e da Maternidade Dr. Carbi· 139 Tel. 2901 DOENÇAS DE SENHORAS

Corrêa
' .

CONSULTAS: I'iàriamente das

DOENÇAS DE SENHORAS - 7 - 9,30 no Hospital de Curi-
PARTOS - UPERAÇOES

'

dade, das 9,30 - 11,30 no Con-

Çons : Rua João Pinto n. DR. ARMANDO VAL�. aultõrlo à rua João Pinto 16 1°

1 d· ,
lL\i .ndar. "1>

6, as 61,QO, as 18,00 horas. RIO DE ASSlS RESIDJl:NCIA -, Rua Duarte
'. Atende eom� horas marca- Schutel, 129 - Telef. 3.288 -

das - Telefone 3035. Dos Serviços .de Clínica Infantil Florianópolis.
Residência: da Assistência Municipal e Hos- DR. CESAR BATALHA DA
Rua: Gene ral Bittencoun n, .

=: WUal de Caridade
101. CLlNICA MÉDICA DE CkIAN- SJLVEIRA
Te�efone: 2.693.

.

ÇAS E ADULTOS Círurgíão Dentista
- Alergia -

Consultório: Rua Nunes MIo- Cltnica de Adultos e

chado, 7 _ Consultas das 16 à� Crianças Raio X -

18 horas. Atende com HOfZl Mar-
-

'G'U'A T:""--':_-Ih�'::�:'.:�' F�::,M;;:,h.l Gui. "��lIpe �chmidt"89 A So- Q\)t.�� ,
. �

. _ ;:-O" � �� ,

Ias 8 e 4.
,

$100 00 �I�·:··:····:· :,:"': C ._�

a \�sC . .
. . :. csm VoSI& va,I".. V. •

AÍ),v, o G A DOS

I
r , :.,: :: :: Abri....�,.,t� que ,

, '.'.' ••••• • lhe l'ende,o,i� corn.

DR. JOSÉ MEDEIROS __{fr'
'. ••••

\'

'

penwloto
e I '

- VIEIRA ,� _ � _

If!v�.i. pu� $U� lIesidfn-
_ .\DVOGADO _

•
eie!. um Iirxfo e-útil presente:

Caixa Postal 150 - Itaja' - um BEU�SIMO eOFI?Ede J4CO eI?OMADO.
·,3anta Catarina. .

P h" NOVO. '

A
r-.Qcut'e oJe O ..

DR. CLARNO G. NCO GRjCOLA'
.
� c7�I'IO-, 16 �

GA,LLETTI , n.ORIANOPOUS _, $ANTA C�TA� NO><

- ADVOGADO ....

Rua Vitor Meireles, 60.

FONE:: 2.fhl8
.

Florianópolis -

""l ,�'" _ __. _

DR. ANTONIO GOMES DE: P É R·O lA
Mll:,DICO .

CLíNICO DE CRIANÇAS ALMEIDA
V d

'

/d--
:

. Do:n�a����e�na. . ESCl!i;ri!DeV���!:c�: ,

en e-se ou' arren a-se o Pérola
CORAÇ�O .:_ FIGÁDO -- lUNS Av Rercilio Luz 15

R
- ,

Tratam;!1!E!����:o .d� . ':.�i::.:�•••Me."
,

.

estaurante, sito à rua 14 de Maio,
.

-

SIFILlS
> �.

OLHOS _ ���:� _ NARIZ e�::���tÓ::::I::
Vitor Mel.r

�R� S��E� iO;SE��S 748 no Estreifo Informações no
E GARGANTA Das 13 às 16 horas. CIRURGIÃO-D�TISTA I' I,DR. G'UERDROEIRO DA. Telefone: Consultório '_ 3..416 Clínica - êirurgia .Bucal oca

Reridê1ícia: Rua José do Va:le Protese Dentária
FONSECA Pereira 158 - Praia da Saudade Raios X e Infra-Vermelho

Chefe do Serviço de OTORI- �e��s , Consul-tó;?!A;E:'�l�nCia: OPERA'RIO' À VOSSA DISPOSIC'A-ONO do Hospita;l de, Florianópolis. _ Rua Fernando Machado, n.li,' ,

.

,

Possue a CLINICA os ,APARE- ANTINO I '

LHOS MAIS M;ODIDRNOS PhRA DR. CONST Fone: 2225.
. CONSERTA-SE FOGõES ECONôMICOS. SERVIÇO 24

r�Als���rlL�DA�Ê DOENÇAS ,DIMATOS Consultai: dali 8,00 àl 11

laO-jRAPIDO
E GARANTIDO. ATENDE-SE CHAMADO' A

C lt 1- h- ras e das 14,00 às 18 hQra,'1 DOMICIL.TO :10
. HO��j�A�

- pe a man a no
MÉDICO. CIRURGlA9 Exclusi�amente com borl_l mar- ,

r'

À TARDE _ daa 2,as II _ Doel)çaa �e'Senhol'as - Parto.' cad�., \ _.
• OP�RARIO - V1LDEMAR POSSAS RUA "3 DE

no CONSULTõRIO _ EuÍl dOI - (?peraçôes - ,V��s U!luáfla• Saba'do _.l_ I"'s 9 as !;l., �; 'MAJ:O" (.BECf)�, NO _t:STREITO.
ILHE('� nO. 2

' Curso de aperfi!li:oam�n�J e ,_

, '1' \,
Rpj�DtNÇIA - Felipe Sch longa prá�ica nos HospItal' de

•

midt nO. 113 Tel. 23611. Bue.Dos Aue�. Jl r
DR. LAURO CALDEIRA

,

sc������::ol�I?�Obl��:). l!,tif� DE ANDRADA
DR. ANTQNIO MONIZ

3ú12 cmURflIAO,DENT.ISTA
DE ARAGAO

.

HORARIO: daa 16 ás 18 lao- CONSULTóRIO Ediflcio

CIRURGIA �TREUMATOL9GIA ras ..

PSl'tenon - 2° andar - sala

Ortopedia Reaidêncfa: Avenida Rio Drl\D-' 203� - Rua Tenente Silveiná, 16

COilsultõrio: João Pinto, 18. �o, n. 42. \ Atende diáriamente daa 8 àI

Dal 16 às 17 dlàriamente. Atende 'chamados ' 11 h9ras,
, Kl!nos a08, Sábadoa Telefone: ,- 3296. 3as e 5as �as 14 as 18 hora••

Rei: Bocaiuva 136. -- 19 as 22 horas.

Fone; _ 2�714. ,- •
I Confecciona Dentaduraa e Pon
es M�veis dI! Nylon.

Garanta o 'uluro de sua- Jamllla
- Comprando hoje mêsmo, ótimos lotes, nas praias

de Itaguassü e balneário, ou junto ao novo Grupo Irineu
Bornhausen; no Estreito.

ótima oportunidade de evitar a desvalorização de
seu. dinheiro,

Já dispomos de poucos lotes a venda.
Dirigir á Rua Felip Schmidt - 34 - sala 6, nesta

Capital.

Telefon�: a7-06�50

Ex.r�sso Flnianópllis· LI_a.
ENDEREÇOS ATUALIZADOS DO EXPRESSO

FLORIANÓPOLIS LTDA.
\'

Transportes de Cargas em Geral entre: FLORIANóPO
LIS, PÔRTO ALEGRE, CURITIBA, SÃO PAULO, RIO
DE JANEIRO E BELO HOR!ZONTE.

O ESTADO
.......

ADMlNlSTRAÇAO ,

Redl)l;ão", e Oficinas, à rua Con

.....h��r,o. Mafra, n. 1611 Tel. 3022
_ Cx. Postal 139�

_

Di,retol': RUBENS A. RAMOS
Gerente: DOMINGOS F. Dil

. .'

AQUINO
Représentantel:

Represenbções A. S. Lara.
Ltda °Rt:'J, Senador Danta,s, 40 - 6
andar.
Te!.: 22-5924 - Rio de Janeiro.
Rua 15 de Novembro 228 6°
ndar. sala ô12 - São rl'aulo.

ASSINA'(URAS
Na Capital

.

Ano ..........•.... Cr$
Semestre .....•..•.. Cr$
... - .,

'No Interior
Ano ..•...... , . . • •• Cr$. 200,00
'Semestre ...••.... , Cr$ 110,00

Anúncio mediante contráto.
Os originais, mesmo não pu

blicados não 'serão de\'olvidos.
'

A d,jr�ção não se re:lI>Qnsabiliza
pelos conceitos emitidos llQa ar-

tigos a�sinado.. '. ".-�l. I J
ÍNFORMAÇQ,ES UTEJS

.

,

.

O leitor encontrará, nesta co

luná ini'ormaçôes que nolceuita,
diàriamente e dr imediato:.
10RNAI$ T�lefon.e
O Dstado .,............. 3.022
A G,lizeta. ..•....•••••••• -2.656
Diál'io �8 T"de 3.679

ImjJrens2 011".ll .••..••• '1.688
HOSPITAE2

Caridade:
(Provedor) _........ 2.814

(Portaria) '.. '2,086
Nerêu Ramos 3.881

Militar .............•..•. a.11i7
lião Sebastião (Casa de

Saúde) 3.1118

l.htcr:lidade Doutor Car-
los Corrêa .......•.... ,1,.1.21

CHAMADOS Ult·
GENTES

Corpo de' Bombeiros '.'.'., iI.118
Serviço Luz (Raclama-
ções) 2.404

Po!ícia (Sli\Ia.Comissário .. 2.(),38

Polícia_LÇ;ab. relegado) ;. 2.694
COMPANHIAS 'DE
TRANSPORTES

TAC ..

�ruzeiro' .ào 'Sul ...•....
Panair : ......•
Varig .. 0,0 •••• i •••..••••

Lóide Aéreo ,." .

R!!'àl ., ;,._.. :- .•.••'
.

Scandináv.as .......•.....
·HOTÉIS

-'

Lu'1: ; : ..

Magestic' ..........•,
....•

Metropol : � .

La Porta ····

Cacique õ.: .

.Central ................••
Estrela .. ; .......••.•...•'

Ideal , ...••••

�S�t:REITO
Disqu� •• � � .. , _ .••• ;. ••••••

l\fatriz: FLORIANÓPOLIS Filial: CURITIBA
Rua Padre Roma, 43 Térreo Rua Visconde do Rio Branca
Telefones: 25-34 (Depó�ito) �32/:!6

25-35 (Escritório � Telefone: 12-30
Caixa Postal, 435 End. TelD-r. "SANTIDRA"

End. Teler. "SANDRADE"

Filial: SAO PAULO Agência: PORTO A�EGRF.·
, ,

""Riomar"
Avenida do .Estad(\ '1666/76 Rua Comendaé:or Azevedo,'

64/
Telefone: 2-37-33
Atendp-"RIOMÀR·'

End. Teler. "SANDRADE" Elld. Teleg. ':,RIOMAltLI"
170,00
�o,oo, Alêncla: RIO DE JANEIRO

. "Rlomar"

"RODOVIÁRIO RAPIDO.,RIQMAR"

Consultem nossas tarifas. EXPRESSO FLORIANÓFOLIS
·-Fones: 25-3� e 25-35 �

EMPRESA NACIONAl DE NAVEGACÃO'
)

HOEPCKE
dAIIO.·M<OTOB «CARL

ITINJi1RARIO
SAlDAS DE

I D A VOLTA

Santos
21-6
4-7
17-7
30-7
12-8

Fpolis. ltajaí Rio
20-6
3-7
16-7
29-7
11"-8
24-8
6-9

25-8
7-9

·t700�
2.500
8553
2:325
2.402
1.'177
2.890

27,6
10-7
23-7,
5-8
18-8
31-8

25-6
, '8-7
21-7
'3-8
16-8
29-81.021

2.276
3.147
8.821
U:!9
2.694
8.871
1.66� Para melhores fnformações, diriJam-se à àédtl da

UI I Em.prêsa, à rua Conselheiro Mafra{ ,.80 � 'f·eleto.ue 22g12.

As partidas de Florianópolis são ás' 24,00 horas, e do

Rio' de ':"aneir9, ás 16,00.

Tanto na Ida como ra V-olta o navio fará esct,�a nos

pOl'tos de São Sebastião, Ilhabela e Ubatuba.
'

••�.� e••M �:s '

Rêiíirante- Napolf" ,

'

Rua Marechal Deodoro 50.
, .' Em Lajes, no Sul do Brasil,. o melhor! :

� DeSCOl).t� especial para os senhores viajantes. :
.••••••16l6l 1N.1N.1N 111.111 ' ...

,

BORDADOS-A MAO

rI

J
Ensina-se na Rua Feliciano Nu=es Pires 1:2:.

/
I

Viagem
,-�

com segurança
e. rapidez

·so NOS CONFORTAVEIS MICRO-ONIBUS' DO
--

.BAPIDO--;SUÇBBASILmr��
Florianópolia - .Itaiaf -'Joinville - 'Ouritiba
..

.�; .. - ...�- �:.� .

,

,

Age"'·n-c'l.la-'-·- Ku�!Deoaoro elquina:da: Rua:Tenente ,Silveira .. �.

r
I

..__�__..__..
'

� �aK__���_� 1

GraOde Ojirlúnidade j 1
-,

, Vende-se por motivo de mudança 1 fabrica de ca-:

misas recem' construída com 2 predios e vendem-se tam
bem só as maquinas constando de:

.

3 maquinas Rayser Íu.ri.usfrial zig-zag.
1 maquina Vürcopp _.e fechar camisas.
1 engomadeira
1 maquina de virar colarinhos com 3 jogos de for-

,

1

mas,

1 oleo crú de 6 H. P.
1 gerador de 3 K V A'
Aproveite a oportunidade.
A tratar com o sr. C. Jorge Motel' ou CirilIo Macha

do em São João Batista Municipio de Tijucas Santa Ca-
tarina.

.

_____.-._�--,..,.,.,--,..",_------------__;,----- I

'FARMÁCIAS DE PLANTA0
�3 - sábado (tarde) Farmácia Esperança - Rua Con

selheiro Mafra

-'- domingo - Farmácia Esperança -
lheiro Mafr�.

- sábado (tarde) Farmácia Nelson -

Schmid+

Rua Conse-

Rua Felipe

'o Sb.. ".ÇO nóturno será·efetuado pelas FarJ;l"!.�!\:s""-!
Santo AIitô�\j(J e Noturna, situadas às rU&'8��lipe
Schmidt, 43 e Trajano. \

A presente tabela não poderá ser alterada sem pré-

..
�.

vavia autorização deste Departamento.
"D.'S. P., em maió de 1956.

. í, '

Luiz Osvaldo d'Acampora, Inspetor de Farmácia

------------_._-�--,--_.---------

.�. A HORA DO
",

-

_'."'-':""'-

t!.�ü- _:� • .'.I.J���. ';

TÓNICO ZENA
I

A V I SO
Dr. Wilson J. Bleggi
Cirurgii\o Dentista

Comunica aos amigos e clientes que mudou I)

consultório dentário para o Edifício "João Alfredo",
esquina Jeronimo Coelho - Cons. Mafra, 10 andar;

sala 16, onde continuará atendendo no seguinte ho
rário: 9· àS,.!l e das 16 as 18 horas.

. I

Tratªmento indolo,r - Pontes ,móveis e fixas _I
Pivots - 'Dentaduras anatômicas e cirúrgia.

Acervo Biblioteca Pública de Santa Catarina
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e

Novo gênero de pastilhaJ

ALIVIA A. TD,S'SE
E A GARGANTAI
INFLAMADA

Rosas Esquecidas
MARIA FAUSTA

-

Deus Meu! Nem eu mesma sabia

Que em meu coração havia

Tantas rosas esquecidas ...
Mas 'por que fui encontrá-las?
Pois no afã de pegá-las
Seus espinhos me feriram
E de brancas que elas eram

De vermelho se tingiram.
Ficaram assim mais lindas,
Sua côr tornou-se quente,
E ficaram as rosas brancas

Rubras, rubras, de repente.

- como receita médica! II

·Cãda nova Pastilha Vick lhe dá a combina:
ção ideal de medicamentos comprovados
inclusive os medicamentos suavizadores da
garganta do Vick VapoRub e do novo antls
séptico penetrante Cetamium! V. nunca
sentiu alívio comparável!
.�

Acheia-as lindas! Tão 'lindas!

Enamorei-me tanto delas

Que em minhas mãos sinto ainda

Seu calor, suas promessas ...

E dizer que as desfolhei
Sem adornar-me com elas ...

r,

Penetra mais fundo! A medi
da que a nova Pastilha vick
se derrete em sua bôca - V.
sente que ela vai atuando

nas raízes mesmas de sua tosse I A razão
disso é o Cetamíum : êste novo ingrediente
penetrante leva 6 medicamentos Vick com

provados até as mais fundas cavidades
infeccIonadas das membranas de sua gar
ganta. Veja como estas irritações da tosse.
profundamente entranhadas - e que as pas
tilhas comuns não conseguem alcançar - se.
suavizam e refrescam. Ao mesmo tempo .••

'e
(;!i ,;;" Mata os germes I Um dos an-

{, '.:ri.,.<.�. tissépticos mais eticazes já
�- -' descobertos combate a causa
't.. de seu mal - destrói de fato

aos milhões os germes da inflamação da
garganta e da tosse! Agora, sua. garganta
ficou aliviada, a tosse acalmou: e V. está
ao abrigo da perigosa infecção. Que bem"
estar! ,.. E,lpel'imente as novas e diferen..
tes Pastilhas Vick. Em tôdas aS,farmácias.,

Eficazes I

Oh! Grandes fôrças da vida

Vinde a mim e dizei
Por que me desfiz das rosas

E só os espinhos guardei?
Antes não as tivesse encontrado,
As minhas rosas esquecidas
Que em meu coração havia
E nem eu mesma o sabia!

� ..

- Amarante, funcionário pú-
'

bIico municipal em Curitiba

FAZEM ANOS, HOJE: - sr. Osni Bonfim, Mart-
- dr. Rogério Vieira, timo

brilhante advogado residen- - sr. Eugenio Bruno Ne-
te no Rio de Janeiro to;
- sra, Alice Costa La- - jovem Roméro de Car-

marque, esposa do sr. Os- valho Lima

mar Lamarque - menina Sandra Mello
- sra, Célia Caldeira, Bottaro graciosa filhin.ha

viúva do saudoso conter- do sr. Aiél Bottaro e de sua

râneo sr, João Caldeira de
.

exma. sra, d. Aurelia Mello' I
Andrada; Bottaro. I -- sra. Adelia Gama de - menina Regina-María, '

Mello, esposa' 'do sr. João estremosa filha do sr, Clor- ,Criacão de rãs no
Ferreira Mello doaldo Nóbrega e sua exma. I '

,

= �:�.AI��i�� Bi���::�� ::P�O�l��g��Cilda de Olivei- País
,�..
���� I RIO, (Mg",-P,,,,' - A

'p A R'T I C I p' A C Ã O'
.

críacão de rãs será tntensí-

, ,
ficada no país - foi o que

Francisco Evangelista e Neusa C. Evangelista, têm 'Informou à reportagem o Sr

o prazer de participarem aos parentes e amigos o nasci- Ascãnio Fari�, diretor da Di

mento de seu primôgeriito LUIZ FRANCISCO, ocorrido visão de Caça e Pesca do Mi

a 22 do corrente, na Maternidade Dr. Carlos Corrêa, nístérío da Agricultura.
nésta Capital. Segundo aquele técnico, o

Florianópolis, 22 de junho de 1956. órgão sob sua direção vem

estudando, há anos, o pro

blema da ranícultura, com 9

colaboração, desde o início,
dos proprietários rurais S1's.

Carlos Guinle, Eduardo We

ischenck, Mário Browne e do

ranllirio denominado "Atif·o-

ANIVERSARIOS

.;.,
'

3

BELISSIMOS GRUPOS ESTOFADOS

'Nas vitrines dos estabelecimentos de móveis da "A

Modelar", á rua Trajano, 33 - foram expostos ontem
alguns grupos estofados para salas de visitas de belo
estilo e fino acabamento.

'De dia para dia mais se destaca a preocupação, da
rereritla firma em dotar a nossa capital de um moderno
e completo estabelecimento para o lar.

Mobiliários dos mais caprichados estilos, tapeça
rias, refrigeradores Brastemp, liquldif icadores Walita,
r.ianos Brasil, radios-vitrola, tecidos para decoração,
porcelanas, colchões Divino, poltronas Drago, são alguns
elos artigos que integram o referido estoque. E .. '. pelo,
que sabemos, mais outros artigos ali serão adicionados, l

dentro de um louvável afan de servir cada vez melhor a
J

sua numerosa freguesia.

COnselhos de Beleza
RUGAS E, FLACIDEZ DA forme se costuma dizer. Ao

FACE lado da cicatrrz, outros P(')I1-
tos de menor importancia
mas que, em todo caso, pe
sam na balanca, como a ne

cessidade de internação,
custo 'dispeedioso, etc. Mes
mo assim, � forçoso recon

hecer que a questão das in

terwenções de plastica já
constítuíram um grande
avanço no combate as ru

gas e flacidez faciaL

Dr. Pires.

. As rugas e flacidez do

rosto constituem dois dos

mais serres problemas da
beleza feminina. Até pou

cos anos atraz nada se po
dia fazel: para combate-los
mesmo que-se lançasse mão

dos' tão falauos- cremes de

harmonios e vitaminas.
Tambem as esperanças de

positadas nos sôros da ju
ventude, quer o de Bogomo
lets como de Bardach, f'a

lharam por completo. O

mesmo se pode dizer de ou

tros processos antigos como

os de Brown Seguard, Stei
nach e Voronoff',

Só ficou em campo a cio

rurgia estética. Mais nesta

tem de se considerar um

problema importante que é

o da cicatriz, pois onde pos
sa o bisturi fica sempre uma

marca: são as' impressões
digitais do operador con-

" I

Porem a medicina nã-o

pára e do recanto silencio
so dos laboratórios e hos
pitaís acaba de sair uma

novidade, que já ha ai

guns anos vinha sendo. ex

perimentada em 'segredo.
Trata-se de um sôro con

tendo grande numero de
bíostímulinas e que signifi
ca uma substancia elabora
da pelas celulas de um' or

gão, 'quando o mesmo é sub
metido. a condições de "vida

'diflcil, como o frio, por

exemplo.
"

Certos corpos são capazes
de elaborar esses agentes
estimuladores em maior nu
mero de que outros � de 'eS

tudos em estudos chegou
se a conclusão de que a pla
centa huniaila é um dos me

lhores que se pode empre
ga:r.

_

'As biostimuLinas placen-
'Tã_:l"ias1 "são -iípre'sêntl:idas em

duas formas para o trata-
, I
mento das rugas, do rosto e

flacidez: implantes GU en

xertos e extrato ou sôro.
A �ssociação dos dois

métodos, é mais eficaz. Os
enxertos são feitos em nu

mero de quatro e as inje
ções num total de vinte.

O tratamento é feito sem

PARTICIPAÇÃO
:e:

-, TEfEZA GOULART SANT'ANA
_

participall} aos part>ntes .e pessõas de suas rcl�çoes .

o
"

un.a$cim.ento d.� S�l-ª-,Jj� !1�. �RJA,_D_A ,��Ç.A, ocorl·l�l�.... (�,� ó..... ,ª�.sz,��s� -���n; .

o .enAl�-
28 de Junho. no munretpto de Orteâes: •

ce matrimol1laÍ, na reslden-
,

" cia dos pais da noiva, dos
...........J'I.........w��-�.... ,..............·.·--.·.....�.......?··......_-.........···_..··_...-·.. jovens Stela V. da Rosa, e

Zanzibar da Silva Fernan

des, alto funcionário da'
Contadoria Geral do Estado.

O áto revestiu-se de grande
pompa, tendo. como. padri
nhos as mais altas expres
sões da sociedade barriga-

NAS -c I M E N T _Q .Pre'ceito do Dia
Podem transmitir a grí

pé as gotículas de saliva e

mucosidade (perdigotos)
sxpelidos pelo nariz e bô

ca, dos doentes e convales
centes que falam, tossem e

es'pirram sôbre os outros.

Também é capaz de fazêlo

o "apêrto de mão" daqueles,
cujas mãos se tenham poluí
do com tais secreções. Mui
ta vez, para não passar por
mal educado, o indivíduo sa' e sua exma. espôsa.
arrisca sua saúde deixando No religioso, Tito Tolen
de fugir dos perdigotos e' tino de Souza e exn;la.. es

,

.

apertos de fuãos de gripados pôsa d. Levrádil1 Sterfen F.
------------

e convalescentes. de Souza.
Evite a g-ripe abolindo. o Por parte do noivo, no

"apêrto. de mão.!' e afas· civil os senhores Jaime

�ando.-se ,do.S que falam, Mendes e senhora.
t'bssem e espiram. - No religioso Jacob Vilain
SNES. Filho e exma. senhora.RIO, 30 (V. AJ - Infor- '

mam telegramas vindos de

:Belém que o prefeito de AI-

tamira, sr. Eladio Pedrosa A L U G A - S E
conferenciou com o governa·

V
.

d d dor do Pará, infor_manôo-o CASA - COQUEIROS
en e ores de que os indios "caiapós", Alugo casa à praia da

I•
· no seu município no dia qua- I'Saudade 332. Tratar Mauro

D.erlOreS
I t?rze último, atacaram � S?-I' �;�.�;��;��:��:..�:.::��._. .

Vende-se .Casa'I rmgal de Isaac Benelocn PERDEú-SE
Admite-se para venda de I matando dois trabalhadorEs,

bijouteria, mesmo não 'sen- e ferindo .outros gravemente I Perdeu-se cJ.J;teira da Cai- Vende-�e a casa pré-fabricada à rua iuca do Loid
do do ramo. Escrever para : Igual comunicação foi feita, xa Econômica Federal de ?20 e os dOIS terrenos ao lado, situada na melhor praia
BAMA Ltda. Av. F. Roose- � ao delegado do Serviço de Santa 'Catarina, n. 4042 - j� Coqueiro. Dispôe de todo o. confo.rto, tendo tres quar
velt, 126 - Salas 308-9 -I Proteção aos indios e ao pre-' la Série. Perte-se a pessoa I

tos, sa'a de estar, ·s.ala de jantar banheiro;' co.sinha e

Rio., indicando atual atjvi- ,'sidente do Banoo da Amazo�
I

que a encontn)U entregá- !;'arage.

dade. : nia. lIa na Caixa Econômica. Tratar pelo telefone 3023

--

Acha-se em festa' 0_
lar do nosso' prezado
amigo e conterrâneo, sr,

Antônio. Sant'Ana, e de

suá, exma. espôsa d, Te

reza Goulart Sant'Ana,
residentes em. Orleães,
com o nascimento. dia 28

do mês fluente, de uma

robusta menina que na,

Pia Batismal recebeu o

nome de MARIA DA

GRAÇA.
Aos dignes ,genitores

as felicitações de "O ES

TADO".

ANTONIO

PARTICIPACAO'
,

de cria-

Waldemal' A. de 'So.uza e Osvaldina G: de Souza

Os indios atacam

:e:

Viuva. Apolõnía Simanes Giray
participam o contrato de casamento de

Otília Maria de Souza e Antônio Giray

ra".
- As tentativasseus filhos'

I ção de rãs � prosseguiu o

Sr, Ascânio Faria - foram

I feitas inicialmente, em am

bientes conrínados, organiza
'dos de conformidade com a

técnica adotadas nos Esta'"

dos Unidos, em ranários
modêlo.
Com a colaboração daque

les proprietários rurais, fo
ram construidos álg.uns ra

nários, em Teresópolis, Quei
mados, Nova Iguaçu e no

Quilômetro 44 na antiga ro

dovia Rio-SãO' Paulo.

Otília e Antônio
confirmam

EstTeito, 28 de junho de 1956

/

LIRA TENIS CLUBE
O CLUBE DA MOCIDADE

Dia 8 - Domingo - Soirée Mignon, das 19 às
24 hs.

Dia 14 - Sába:do - Soirée das Misses, com início
às 23 hs.

Dia 28 - Sábado - Soirée dos Radialistas, com

início às 23, hs.

_.

, ,

SANT'ANA

CONSTRANGIMENTO
MALÉFICO

ENLACE

NOTA: - Os nossos lei
tores poderão solicitar qual
quer cemselho sobre o tra
tamento' da pele e cabelos
ao' medico especialista Dr.
Pjres, à rua Mexico, 31 -

Rio de Janeiro, bastando en

viar o presente artigo deste
jo.l'I1al e o endereço comple
to para a resposta.

Zanzibar e'Síele

verde.
Stela Vieira da Rosa, fi

lha do nosso' ilustre amigo
Genéral Paulo Gonçalves
Weber Vieira da Rosa e de

sua exma. espôsa d. Otília
V. da Rosa, teve COmO pa
drinhos no civil, os senho

r'es; General Vieira da Ro-

prejuízo de um

ocupações nor-

dor' e sem

só dia, das
mais.

Nenhuma marca é visível
e este ponto já é uma gran
d� vantagem do método So.

bre a 'cirurgi2. estética sem

é�ntar, ainda, com os resul
tados' própríamente ditos
qUe são muito superiores á
retirada das rugas pela
cii,tírgia.

'Aos, nubentes, às muitas
homenagens recebidãs, jun
tamos as nossas com votos

d� perenes felicidades.

·······ge··..·····.�••••••••••••••••e......

AVENTURAS DO ZE-MUTRETA ·rn

ASSOCIA'ÇÁO CATARINENSE D:E ENGENHEIROS

ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

A fim d� funda.r a Escola Técnica de Agrimensura,
convoco os engenheiros sócios da Associação Catarinen
Se de Engenheiros, conforme estabelece os Artigos 54 e

55 dos Estatutos, para reunião em Assembléia Geral
}';,(traordinária, a realizar-se dia 12 de julho, quinta-fei
ra, as 20 horas, na séde dêsta Associação..

Florianópolis, 28 de junho de 1956
David da Luz Fontes

l. Presidente
I

Acervo Biblioteca Pública de Santa Catarina
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A pugna 'Brasil. "versus' ltélla, há tanto tempo aguardada pelo. público brasileiro, teve lugar; anteontem,. no Ma racanã que ficou -re�
pleto de aficionados, tendo o "scraích" nacional levado de vencida o selecionado peninsular por 2 x O, tentos de Ferreira e Canário.

� Vingouase, as�im;"o quadro de Flávio Costa do duro rev�s sofridohá pouco em Milão quando perdemos por 3 x O.

Divisão "Especial:
• Caxias

A cidade de, Itajaí viveu,
domingo, um dos seus maio-

.

res dias f'utebolisticos, com

a realização do torneio "ini
tium" da Di visão Especial
de Profissionais que reuniu
os mais categorizados -con-'
juntos de Santa Catarina e

proporcionou uma arrecada
ção recorde, passando mes-.
mo da casa dos 60 mil cru-

o Estado" Esportivo
Iniciado o Campeonato Extra

ATLETICO E GUARANI DIVIDIRAM ASHONRAoS DA PARTIDA INAUGURAl- NO .l0 TEMPO, VENCI'A O· "BUGRE" -

VICO, SADI, ZEZINHO E OSNI, PEl.A ORDEM, MA'RCARAM OS TENTOS - NO FI-NAl DO EMB-ATE FOI ,EXPULSO o EX
TREMA lUIZ'� ARBITRAGEM -FRACA DE :GILBERTO NAHAS - VENCIDA PELO GUARANI- A PRElIMrNAR - �ASSIS::

TEMelA DIM'INUTA:APENAS 530 tRuzE�RaS.
De fato, os dois trícolo- fielmente o equilibrio de O Guaraní d�monstro�' '0 escore teria sido maior;

I vig'iar melhor o -extrema

res esforçaram-se por uma ações, que possui uma bôa equipe, não fosse a infelicidade dos. esquerda, Na. linha média

apresentação condigna e o Se na fase suplementar o assim como o Atlético. Am- dianteiros frente às duas
I gostâmos do cesempenho' de

conseguiram embóra não "Bugre" fOI ligeiramente; bos os ataques são perigo- metas, perdendo oportuni- Anastácio, secundado. por
tivessem atingido o seu ob- melhor, conseguindo dois! sos, mas as retaguardas, são dades preciosas com lances Aríovaldo que muito prorne- CINE SAO JOSE',.iéti�o qual' seja- o triun-I belos te�tos contra, um d.o; fracas, embóra, � pO�§$am verdadeiramente infantis. te. O lJ'veterano Anibal não

o. .

fo. i antagonista, 110 período f i- elementos em evidência, ·10- 'Domi, o arqueiro que vem

I
convenceu, . tendo revelado 'sqS - 8 sv

! O escore
.

de dois tentos nal o "Tigre" do Estreito, I mo os dois arqueiros, T�<o de 'ser cedido por emprês- exgotamento físico. Dos ata- "Na Téla Panôramica"

para cada: lado fói bem re- martelando com insistência I zagueiro Fausto e os me,& timo ao Atlético pelo' Avaí, [cantes o que mais qualida-. JeffreY HUNTER

.cebido pelos poucos aficio- viu con�;'e�izHdo s�u "desi-I dias Anastácio, Nilo, Nerêu.;. operou du�s defesas de Ides técnicas ap�esehtou f,?i I Mitzi GAYNOR em:

nados que se encontravam deratum , qual seja o em-Ie Aríovaldo. O que falta é vulto, sah.entando-se nos Sadi, tendo Zezmho, Carli- I ROLETA FATAL
no estádio, pois traduziu pate, " trabalho em conjunto. noventa minutos pela sua nhos e Nilson se empenha- technicolor

- _.
0

__ , calma e segurança, enquan- do com valentia, Nilson é, No Programa:
to que Amir, outro novato outro valor novo que pro- Cine Noticiaria. Nac.
do t arco, após falhar �o 'mete. No tricolor .estreiten- I Preços: 11,00 - 5,50.
tento inicial atleticano,' fir- se: Domi, excelente; Hildo, 'Censura até 18 anos.

moü-se praticando boas. de-
.

bom; Juca e Gazuza, regu

fesas. Galego e Fausto, a

jl,areS;
Nerêu e Nilo, esfor-

Embora não tenhamos tação à raia, já 'que os bri- zaga bugrina andou bem, . çados ; Vico, bom; Batista

maiores informes é possivel târíicos terão vários fato- só que o primeiro precisa com altos
'

e baixos; Osni

que o "oito" de Cambridge res á aquilatar. ' Não Só a magnifico, merecendo as As 5 - 7,30 - 9,15hs.
venha a' executar .o séu "ti- :ai!1 em

1
seu p.�r.curso, . à honras de melhor homem no I "Sessão das Moças': ",'"

ró" de percurso'. na raia agua (que vem se apresen-" 'gramado; Abel, regular e, Carmem �EVILHA
olimpica da Lagôa Rodrigo tando um pouco pesada) e o Amadores: Luiz, bom. Êste, último, no Luis MARIANO em:

�:Uil��;!�"a�S ::::as"p:s::� ���P:is�a�e�p�'o;S��m��ro��: c Ve'nda'vai i !��ir�� !���odes:�:��t�Ud� I
SONHO t��ni���"ALUSIA

.

gens" no balizamento. To- britânicos acostumados a
I gramado. No Programa :

davi-a, pode acontecer tam- úma ·competição sob um sol .' ; Os tentos ,foram marca-u Cine Reporter. Nac.
bém o despistamento para _

O tornaio-in ícío de Ama- dos pela se�guinte ordem: 1° II Gine Reportar. Nac.

confundir os observadores carioca também isso entrará dores .fo� disputadot ,n.a 1- Vico, atirando forte do Preços: 1,50 - 2,00
não só cariocas mas também em seus cuidados. Mas co-' tarde de sabado, no estádio

I
seu .setor, te�do

. fa,lhado? 3,50. -

dos Estados que estarão en-. mo' nestas alturas de julho da F. C. F., presente peque- ; goleiro bugrino : 2° Sadi, I Censura até 5 anos.

tre nós para a apreciação! o sol não °é .aquele tão pro- )10 publico tendo triunfado: num pelotaço'violento, rece-
_ __-

do sistema do desenvolvi- palado sol escaldante ca- o forte "onze" do Vendaval, bando de Carlinhos; 3° Ze-

J"" ;rw.
menta', nos 2.000 metros.

.

rioca, êsse será 11m cuida- que no jogo dec�sivo �bateu I' zin�o, num "sem-�ulo" sen- ��I L�-j.,r.;...
Porem, os três treinos' do

.

de menor importância o Treze de MaIO, ilPoS um sacional e 4° OSllJ em gran-, '

r
�

servirão para uma aclima- I porém.
'

.desenrolar sensacional e de estilo atirando forte,; As - 8hs.
.

. •

equilibrado. mesmo' assediado por Ani-! Montgomery CLIFT
•••••www...(jG...............................bal. • Jennifer JONES em:

. 'Os quadros atuaram,as- QUANDO A MULHER
sim constituídos: ERRA
; 4TLÉTICO - Domí; Hil-

I No Programa:
do,/Juca e Cazuza; Nerêu e! Reporter na Tela. Nac.
Nilo', Vico, Batista, Osni, II' P

.

10
'

5reç'os: ,00 - ,,00.
Abel e Luiz. Censura até 18 anos.

GUARANÍ -'- Amir; Ga- ,
_

lego e Fausto,- Ariovaldo,' :I"�' 10""'12A��stácio . \Anibal;, �adi, I rV:'�Zezmho, WLson, MarIO e ...

.
,.. _-o _'"

Carlinhos. As - 8hs.
Árbi.tro: Gilberto Nahas "Sessão pas Moças"

(fraco').'
. Carmem SEVILHA

Preliminar (aspirantes): Luis MARIANO em:
Venceu ��_Gu.araní '(2xO) .. "I SONHO DE ANDÂLUSIA
. �enda .. Cr $,; 530,00 (pr

e-I technicolor �

.

JUIZO de Cr$ 1.040,00). Nl Programa:
I

Cine Repofter. Nac.
,

."

. {Preços: 1,50 - 2,00

-Pe'dro dê And'rade Garcia [ 3,5��nsura até 14 anos.
• ._

. I .

.

.

. MISSA DE 110 ANO DE FALECIMENTO IA família con:vida aos parentes e pessoas amigas, "�Inara assistir a missa· do 10 ano de falecimento de seu ..

in�squecível 'e estimado chefe 'que farão realizar às 7

I As' _ 8lÍ.s.·horas do dia. 5 de julho no Altar do Sagrado .Coração de
.

.

hsus, ,na Gatedàti Metropolitana: o I
. F_red MaeMURRAY -

A toÇlos que comparecerem a este áto de fé cristã, a Ba�bara STANWICK; em: '

Jamília' sensi-bilizada agradece. .

.

,..,
NO. REINO DAS SOMBRAS

" _�._ t �
No -Pr,ográma :

"".-••;.••�- �.. �- _ ..........,.. w.... Noticias' da Semana. Nac.

Preços: 10;00 - 5,00.
Cênsura ati 18 anos.

"

Começou muito bem o

Campeonato da Divisão Ex
tra de Profissionais da Ca

pital, agora reduzida pára
cíneo êonéorrentes. ,

FO:JllÔS .- ver â.. encontro
. inaulfu,ral . d.ÓI icertamê" en�
tre , Ât1etico' e,' Guaraní é

podemos . dizer, que saímos
do' est:ldjo da: rua, Bocaíuva
satisfeitos com o desenro
lar do confronto.

r"

Três ensaios somentç .. faráSo 8 de Cambridge
. .-

RIO, 2 (V.A.)...,.- Apenas
três treinos dará o conjun
to de "oito" de· Cambridge,
en"tre nós, já com a chega
da marcada para o dia 18,
sendo a competição .ínterna
ci'onal disputada no dia �2,
a 'escassez de tempo impos
sibilita maior desenvolvi-

mente nos 'seus exercícios.
Mas como a viagem que

empreenderão os remadores
é aérea, 'evidentemente a

interrupção do treinamento

que o: conjunto 'vem execu

tando será de' 48 horas, o

que naturalmente não lhe

trará maiores prejuízos.

RENOMADO ZAGUEIRO PARA O
AM'ERICA DE JOINVllLE

O renomado zagueiro Be-I
veis recursos técnicos e' um

co que aqui esteve há cinco fisico dos mais avantajados..
anos atraz integrando o Beco será, sem dúvida al

·"onze" -do Coritiba ao lado

de Nivaldo e Fedato, deverá
ingressar no plantel' do
América, de Joinville. Tra

ta-se de um back de nota-

guma a maior aquisição do

grêmio campeão do Torneio -O "QUATRO COM" CARIOCA V.AI 'R�-"Nelson Maia Machado" • PJ\
destes últimos anos. MAR COM :REMOS GAU€HOS

TROCOU O SOBRENOME PARA °MENGO
Informa a imprensa ca- de fabrica cão gaucha cuja

doca que os remadores ca-I pá {dois c�ntimetros maior.
docas do "quatro com" que, Esperam- os r.emadores do
vái enfrentar o "quatro I,com" catarinense nas elimi-, Vasco e Flamengo venha es

natórÍas do próximo mês, sa troca trazer maior rendi

resol�eram des.istir do remo I men�o do b�rco cuntra os

alemao_: prefermdo o remo. barrigas-verdes.

l:a "�engo". Para tanto, lu-'
tou com 'a burocracia, gas-

'Da Cidade -do Salvador
chega-nos a notícia de que o

comerciário baiano Antônio
Ferreira de Jesús, flamen- tando tempo (l dinheiro mas

guist� até debaixo dágua, conseguiu seu grande dese

requereu em juizo a mu- jo. SelL novo"nome oficial:

dança do seu sobrenome pa-' Antônio Ferreira Mango.

NOVO CAMPEÃO MUNDIAL DOS
PESOS-GALO

. ...:.- ....._ .•.

GRANDES 'ENCESTADORES OS·RUSSO-S
RIO, 2 eJ. 'A.) - Grande

publico compareceu sexta
feira ao ginasio do Mara

canã, afim de. presenciar a

estr�ia dqs cestoboHstas da

Russia, frente ao seleciona
do da Federação Metropo
litana de Basquetebol.

Em Roma, 5a feira, O· pu- ,Cohen, no sexto assalto por
gilista i tal i a n o Mário II,decisão. do árbitro que sus

D'Agata tornou-se campeão
\l}undial dos pesos-galos, ao I pendeu 'a luta dando a vi
iderrotar o francês Robert tória ao boxeia' peninsular.

No primeiro tempo, mes

mo náo se empregando a

fU:1do, os sovjeticos já ven

ciam por boa margem de

pontos {45 x 25). No perio
do final, o tecnico visitante
retirou os cinco elementos
que estavam na quadra, co-

" locando em seus. lugares os,

Apresentando um jogo de outro� cinco .

q·ue se ac'ha

Aprentando um jogo de vam no banco dos reservas,

primeira e contando com ex- não tendo essa substituição
celentes jogadores, não en-. de "five", quebrado o "elan"

contraram (li; russos, em do conjunto, pois passaram
momento alg4m da pugna, a desenvolver tanto quanto
.resistencia por parte do an- os p"rimeiros. O resu,ltado

tagonista, colhendo assim, finaL de 83 x 62, muito bem
em sua estreia, uma Lacil mostra a superioridade tec

vitorie que me�mo não con- nica e mumerica, dos russos

tando com o :seu '�i>ivô", sobre, os cariocas.

Kruminsch, que mede 2,18 Os cariocas, verdade se

metros, fez valer tóda a sua ja dita, não corresponderam
classe, justificando, assim, em momento algum, a não No próximo domingo o Aires. O embarque da dele

o merecido "cartaz" que' ser Algodão e Willy que se Brasil terá novo compro- gação brasileira está pre

possui na Europa, dl,i,i qual! sobressairam dos seus com- misso, desta vez frente à visto para depois de ama-

são campeões. J panheiró's de equipe. I Argentina, em B u e nos nhã.
.

LElO RENOVARA' ESTA SEMANA
'O arqueiro LeIo, do PaU-I contrato com o clube, dos

la Ramos, segundo declara-
I
Carioni, devendo seu reapa

ções à nossa reportagem, ,recimento se dar dia 14 na

por êstes dias renovará seu: peleja contra o Guaraní.

"-

DOMINGO: BRASil X ARGENTINA,
·EM BUENOS AIRES

j

zeiros. O Caxias foi o herói
) da disputa, 'tendo na parti

da final e decisiva derrota-
do por 1 x O o valente es

quatlrão local do Estiva,
que mereceu o segundo lu
gar. O Avaí começou bem,
derrotando o Olimpico, mas
foi eliminado pelo campeão,
enquanto que o Figueirense
logo de saída foi, eliminado
pelo vice-campeão.

Juvenis:
Figueirense

O "onze" ,juvenil �o Fi

gu�irense, constituido por
internos do Abrigo de Me

nores, foi o vencedor ·do
torneio-início [de 'juvenis,
cuja disputa se deu domin
go, no períodó da manhã

perante numeroso público.
O Atlético foi o segundo cO-

. locado.'

"Residência
Vende-se' ótima residência a Rua Juca do Loide, 47

Coqueiros. (Seguir, até o fim· da Rua). Informações à
Rua 80nselheiro Máfia, 2�.'

As 7 - 9hs. �

"Sessão das Moças".
Totó :__ Silvana PAMPA

NINI em:

Q HOMEM DA ÇAIXINHA
No Progr·ama:

. Atual. Atlantida. Nac.'
Preços: 1,00 - 2,00

3;50.
'Cen.sWra até 4 ano:;;.

Vende-se
Um terreno de vargem, com ótimo pasto e área para

plantar contendo 2 tlachoeiras correntes, todo cerC'ado de
JIl'ame ·2 casas com chacáras, m�dindo 200.000m

...2, situado
f.ill Jordão, M.un�ípio de �iguaçú. Vêr e tratar com o

i>l'oprietário sr. Miguel Pedro dos Santos, .em Canto dos
Ganc]i('s, rio'mesmo município.·

Acervo Biblioteca Pública de Santa Catarina
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FÔRÇA - A pesquisa da fôrça natural veiu suplementar e substituir o trabalho do músculo humano.

Houve maior produção com menos esforço da parte do trabalhador.

- I
.

Motor à vapor, uma nova fonte importante de fôrça, possibilitou o uso em grande escala de máquinas impu 1-

!.danadas. Ferramentas domésticas e de oficinas -f'oram substituídas pelas máquinas automáticas e pela fábrica.

O dínamo de Edison trocou a força mecânica em fôrça elétrica, para uso na indÓstria e

A fôrça' elétrica transmitida através de, cabos q.e alta tensão, possibilitou o desenvolvimento

:)1'eas previamente dotadas de pouca energia. .'

na agricultura.
industrial em

Construção da primeira usina atômica para uso comercial e industrial inaugurada em 1955, quando o

,wesidente Eisenhower moveu um bastão radiotivo para impulsionar uma máquina escavadeira situada à cêrca

de 2.200 kilometros de distância.

Morte de P nibat
'�;'1

em ódio, tomou uma forte

lança e atrevessou com ela
o pobre guerreiro que aba
tendo-se, pereceu num ins
tante por cansa ela ferida
horrível.

ESTA LENDA PERTENCE o valente herói. Depois de garem no centro - da mata,
AO I VOLUME DE "AS ter realizado inúmeras proe- encontraram ali o vingativo
MAIS' BE-LAS LENDAS! zas na sua guerreira nação, Caipora,

.

que era primo do

BRASILEIRAS" DO ESCRI- 'foi para Itajaí, onde domi- cruel Abaçai.
TOR CATARINENSE WIL-

'

nava o poderoso pagé Pírã, O gênio, tomou dos bra-

SON PINTO. i que tinha uma filha sim- ços do guerreiro a bela es-

Iarapê, filha ele Caiú, era plesmente maravilhosa cha- pôsa e com tal rapidez, que

irmã da imortal Pegoá, que mada Jurema. Aniba apai-
I
Aniba nem teve tempo de

venceu nas planícies
� da xonou-se pe1a jovem guer-, reagir. Já com a facil presa

lendária Goiânia, o terrível rei ra e casou-se com ela. O no ombro, o deus levou-a

e horrendo abaçaí (1), pro- casamento do herói não com ligeireza pela mata a

tegido de Anhangá, deus trouxe mudança alguma no dentro, então. ouvindo os

dos infernos. Abaçaí perse- seu modo de viver ; e como 'gritos de socorro de sua

guia, atacava e destruia to- antes" êle correu de aven- i amada espôsa, o jovem vol

dos aquêles que entravam tura em aventura. Certa, to-u-se' rápido e como se

pelo sacro mararigatú (2), vez, viajava o jovem espôso fosse uma flecha 'alada, não
em' demanda dá perfeição e com sua bem amada, de vacilou e atirou-se sôbre o

finalmente da imortalidade Curitibanos para Chapecó, Caipora que já subia pelo
_ "no sacro Ibiapaba, O· belo a. procura de Inaçú, seu com- tronco de, uma imensa f i
fillíô' de Iarapé, recebeu o panheiro de lutas, que f'ora guelra brava." Atingindo
nome de Aníba-Pegoá, em aprisionado pelos, fur iosos
memória aos feitos guer- , Aimorés, adorado/'es do

reiros de sua destemida tia: deus Sací e protegidos' de
Pegoá. I Boto o senhor das águas.
Cresceu o jovem Aniba Quando o jovem casal che

SOb os cuidados da valente gou, junto a densa floresta

Iarapá e ao lado dos valo- � de Chapecó,' Ani,b-ª_ e Jure
rosas 'I'upinambás seus ir-

I
ma atravessaram com for

mãos, muitas lutas venceu' tes passos, porém, ao che-

...

Morrendo tão ingloria
mente o sobrinho de Pegoá,
estava, vingado Anhangá,
deus' dos, tenebrosos espíri
tos e dominador' elos áridos
desertos, estava também
satisfeito o cruel Caipora,
que imediatamente desapa
receu. Então, em altos bra

elos, Jurema arrancou do

corpo do seu cspôso n lanca

?sê.��f)n� '(0/..). sepu ltou
-

o

infeliz e por muitos '; e mui
tos anos, lamentou a: jovem

o deus pelas costas, Aniba espôsa, o amor do guer-reiro
bateu-lhe com tal violência morto,

que o gênio rafou por ter
ra.. escapando-lhe das mãos
a formosa Jurema, que cor

reu para os b�'ços do espô
so querido. Erguendo-se, o

cruel deud que só pensava
;�,fM,

, �)1''��".,,�
----------------

,

'0'0 pre.

A producão .mun-
.' . -

,

dial decarne "

#lo

'P'RQGRAMA DO MES

Uma alegre tarde juvenil
Grandiosa Festa de São Pedro

a partir das 16 horas

,I

I
I

5

1
"

- JULHO-

./
Sede Urbana

Dança

Muito Divertimento

Barraquínhas

Lindas Prendas

'_

Evangelização no

Paraná
(SNA) - Vinte e duas

igrejas e pontos de prega
ção da República do Pana

má realizaram uma campa
nha simultânea de evange

lização, recentemente. Como
resultado dos trabalhos,
houve 799 profissões de fé,
55 admissões por carta,' e
118 rededicações.

A perda de 'fé é a

responsável"

(SNA) - '''À perda da te
é responsáveí por grande
parte do aumento de pro
blemas psicossomáticos, de

! instabilidade emocional,
(1) Segundo a lenda, era o 'bem como d� trombose co

gemo malêf ico, que ronária e de outros' dístúr
perseguia os jovens bios f'íaicos," disse o Dr.
guerreiros tornando-os Bradford Murphey, em Den-
possessos.

"

ver Colorado.
(2) Era para- os Tupís, o

I '/Pel� rejeição incoscien
caminho da salvação ou te' da Paternidade de Deus
o caminho do ,bem. I e ela fraternidade entre os

i homens, desenvolvem-se os

(*) Outra lenda, conta que traços do medo, ressenti
Jurema arrancando a I menta, desonestidade e ódio.

lan�a do p�it..? de Aní- I Isso tem res.ultado na pe�·.ba, atirou-se sobre ela" da de conf ianca em nos

morrendo junto ao es- mesmos, sem a qual não po
pôso que tanto amava demos ter fé em nosso pró
em vida. Então, Tupã ximo," acrescentou.
compadecido, transfor
mou os dois corpos em

duas lindas' palmeiras,
que passa ram a perten
cer a família das mo-'
nocotiledôneas e lá vi-

, vem felizes para sem-

1 - 'domingo - Farmácia Nelson
Schmidt

7 - sábado (tarde) - Farmácia -Moderna - Rua
.Ioão Pinto

8 - domingo - Farmácia Moderna - Rua João
Pinto

elo Velho e do No\'� Te;t�- 14 _ sábado (tarde) _ Farmácia Santo Antônio _

WASHINGTON, 30 (U:---P.) m_ento na Iíngdua os rr- I Rua Felipe Schmídt, 43
'

,

- O Departamento de Agrí- soes, prepara as por um c

15 d
. ,. . �.

'_

1
• ,

,
- ommgo - Farmácia Santo Antônio - "Rua

cdu.t.:ua !TIfod�mladque a pro- te()ologF'O ,p:ot�sta�dt.e. f I Felipe Schmídt, 43
uçao mun la e carne

em,
,rISIO eo I ioma a a- 21 âb d (t d) F

,. C t
.

1955 constituiu um novo re- do em Frisa" a província J' T
-: sa a o ar e -,- armacia a armense -

d O D t t· f
" .

t trt I d H I
' tua rajano

cor . epar amen o !TI 01'-,' malS se en nona a o an- 22 d
.

olmngo - Farmácia Catarinense - Rua

�?u que os principai� paí'�es da. Menos de ?%:._ dos _

habi- Trajano- ,

,
' '

cnadores de gado - !TIclu!TI- tantes dessa leglao sao ca- 28 _ 'b d (ta de)' � Fa ,. -N' _ .Rua
do o Extremo ,Oriente _ pro- tólico:;., , .'-

sa a O rc
.

,rm,acla
,
oturna

d· 86 5 'lh- 1 l' A t
_

d fraJllno ,

UZlram , mi oes c e - 1- S recen es versoes as '. .', . -. '

.

brás-peso (38,925 milhões de Escrituras nesse idioma ho-
29 - d�mmgo - Farm:cla Noturna o_Rua Tr�J�no

quilos) no-an pass do o que 1 dA f f 't 1 ,() servIço noturno sera efetuado pelas Farmaclas

representa' u� gah�O de tres ;n �Ib oram

H eltas d�e o Santô Antônio e Noturna, situadas .às ruas Felipe Sch-
.,.-

< r. e van on en, 'Ire- 'dt 43 e Trajano
por centQ sobre 1954! A car- tal' de um educandário pro-

mi , •

ne produzida nos Estados U - I testante na Frisa. Foram t'
�" �- .

I A pI:esente abela não 'ÍJoderá ser -alterada sem pré-nidos atingiu um :n.ov� re-, incluídas, na lista dos livros,
\' la autorização dêste 'De'partlt_mentQ.

I
00rd de quase 27 mllhoes de, recomendados pelo arcebis- .

'f.
i libras peso - 12,5 milhões! po para instrução religiosa Departamento de Sal'ide" Pública.,,'em ju'nho d� 1956,
I de quilos! I em es�olas frfsias.

,

Luiz Osvaldo d'Acampora,' Inspetor de' FBÍ'mácias.

Assembléia de se

nhoras batistas
(SNA) - Missionários de

diversos países, em que os

Batistas do Sul dos Estados
Unsdos mantêm trabalho,
tomarão parte no programa
da 6Sa assembléia anual da
União Geral de .Senhoras,
pertencentes às 30 mil igre
jas batistas daquela país,
a se realizar de 27 a 29 de
maio próximo.

Versão pretesíante
da bíblia

(SNA) -.- o arcebispo
católico de Utrecht, Rev.
Bernard J. Alfrink, autor-i
-zou a publicação ele versõ'es

'r-

?/ma� • -ALVARUS16 DL/flllA

"VIVA A DElVlOCRACIA I" 'de música tocando marcha
I fúnebre. E com cartazes de

Há acontecimentos da me- dizeres de protesto. "Abaixo
trópole que vêem para os paraquedistas", "Fóra

quebrar a monotonia da os protegidos do Catete".
vida repetidamente agita- Não nos cabe analisar o

da da capital brasileira. Es- caso em si. Apenas estamos
ta semana a passeata dos olhando a passeata como

calouros foi uma das que- um fato bem interessante
bras dessa rotina citadina. ocorrido na metrópole e

'Críticas interessantes, o ca- onde deséjamos-po'í: em des
samento de Grace Kelly taque um ângulo: à beleza
com o Príncipe de Mônaco, do regime democrático. A
e outras chistosas brinca- policia .protegendo a passeá
deiras. ta, batedores da Guarda Ci-
Houve um protesto entre- vil abrindo caminho para

tanto, feito com espiríto e que passasse pelas ruas

f'irmesa, o da Faculdade centrais do Rio a procissão
Fluminense de Medicina em de protesto. E 'protesto feio,
que os futuros médicos do violento, talvez, como cre

Estado do Rio protestaram mos, razoavel,
contra a quebra de tradição Este é o regime em que
de sua Faculdade onde exis- vale a 'pena se viver. Demo
tem -, dizem eles - dois cracia pura, com direitos de
protegidos que vão passan- crítica e de. comentário li
do de classe sem terem tido vre e garantido. Gostamos
aprovação no primeiro ano. de vêr o enterro da Facul-
Fizeram um enterro em dade Fluminense. Pelo bom

bom estilo. Carregaram dois que estava e por' deixar
caixões bem negros, e todos nos sentir que ainda existe
os estudantes, moças e ra- liberdade de protesto entre
pazes, vestidos de preto, nós. Vale a pena ser demo
com velas acêsas à mão, se- crata e viver na democra
guiam, em procissão, lenta-I cia,

'

mesmo com todos os

mente com uma bandínha seus defeitos
"

VENDE-SE
:·:t�·_·

.

Vende-se lotes a longo prazo sem juros entre Agro
nomíca e Trindade. (Estrada geral). Pagamentos men-

sais Cr$.500,00.
..-

Informações com o sr. Adão Ferraz D'Ely, 'Rua Vis
conde de Ouro Preto 123. Ou pelo fone 3559.

FARMÁCIAS DE PLANTA0
Rua Felipe
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� . to sempre rije.

� SEU PROBLEMA FOI RESOLVIDO. m,�:o a;:n�:nn a;��d�a:�b�! Modernamente muito se

� . GAS ENGARRAFADO - 16,00 O QUilO, �:���a��d��t:��:�o�� ,:�� �:md!a���:m�;��r� �ue��r;�
� O DEPARTAMENTO TECNICO' ESPEC IALlSADO, :�n:��d;arave�'d;:I�,ro:O�:�� �����ej�� teouc���l�O�xza{n�or�
"ii ' tudo as que se apresentam poração do acido linoleico

� "HOEPCKE" denals'UvgI�tda�msI:n'aAs inaCoosrPcorreamç:so, aos preparados de beleza é

� bem recente e de modo que

�ESTÁ CAPACITADO A EFETUAR TRÀNSFORMAÇÃO DE FO-�� �:it:!r:l�:��ed�:eli:Zt�r�:� f:e�as�:r���d:er �����h��e�
� G'" ES QUEROZENE OU GASOliNA DE QUALQUER MAR

dia de oleos e gorduras ve-
se ser um produto tido como

S O A
,

... l '. -

gcoetmaois nOI.lnI gaUneimmaII:SgnOosl'aqupaoiss� alimenticio para a pele e

� tenha dado otimos resulta-
� CA PARA CONJUttTOS lP GAS' '� ,

suem um alto teor vitamini- dos no tratamento de cer-

estrangeiro,
os. seus �ongeneres mi�e-I ram feit�s em primeiro lu-

V'ISITE HOJE ��ESMO. rais, derivados do petro-] rarn feitas em primeiro 10-
1"'1 leo, e que muitos anos cons- I gar.

tituiram os excipientes co-
,

' '

'

mumente usados para a fa-
'

Nota: Os nossos leitores

fCa r los ' ,
. I' da' pele e cabelos ao medi-

�, .' �. I
' ..',. Mas' os oleos e gordu�'as co especilaista Dr. Pires, à II._.....;� ....._,L.;:;.............. ""=.....""'"'_��_

�
,

,

,-

: vegetais têm um defeito, Rua Mexico, 31 - Rio de I

� Sec de Maq-
r.

u'I�n/as e' '-Ele''Irec"'dade �� �:��';:Jr:��:���;�::!� �:�::�� ::�:�:;: d;�J�� I
� • quencia, apresentarem 'll:m I para a resposta.

'

odor ,desagradavel e, ainda, ,

..
, irritantes para a pele. En- ....�-�.....�

LOJA - FELIPE- SCHMIDT i �,�e��i,m��:,.es o ;��':�ll':i� Na�,o eeqita novo,
� Jones: 2.300 e 3.039.

.

� �':n";:;o:: d:�:;" od�:�;:: "

� ������o:=emw�imo �s��:�g�E�:� ao
... ,. < �' -

de muita vitamina possue RIO, 30 (V. A.) - ° -ves- i l.A.P.E.T.C. avisados de que, na conformidade da letra

C· 'I" tl;.'�" d
II. .J DO'C"S E TO'R'TAS tambem a lecitina, corpo pertíno "O Globo" diz ter' "c", do artigo 25, do Decreto n'o 30.319, de 5 de junho de

on ra:D:an O Ue, ' m
,

'

, .que é conside-ado como dos apurado que' os círculos ofi- 1956, que aprova o regulamento do S,ERVIÇO SOCIAL
,\!. �.) ,,�t '

" Doceira especializada em mais nutritivos para a pe- ciais ligados à política cam-
I RURAL (S.S.R.)", entidade autárquica, subordinada ao

tUsq,Ue, ·'K;". . _/, Pôrto Alegre, aceita e?co- le. bial do país desconhecem

I
Ministério da Agricultura, criada pela Lei nO 2.613, de

, '.' >, ' "menda�, de doces, enfeites, Entre as gorduras de qualquer lest�d� referente 8, 23' de sete�bl1o d: 1955, estão obrigados � con�r!buir pa-
, r:'�IÓ,

-

30" iv. ,)\.;): -:- Em ,di.� , ór��� - e pu�i�s para �asa- origem animal ocupam 10- novo empréstimo externo 1'30 o. Serviço SOCIal Rural com 0,3% (três décimos por

li�,ncias eré'tfladas: pêlos ''fis- .n�e,l�los,: batizados e a�I.ver- gar de destaque os oleos de para o Brasil, corno vem di- cento) calculados sôbre o total dos salários, sem limites,

ca�s' ,alf�nd�gari,ol"a bór.d6 'SRrJOS. ',-:- Rua Felícíano tartaruga e .das glandulas vulgando teleg r a mas de pagos mensalmente aos seus empregados, a partir do

-do Vapor naeíonaí "Loíde Co"" �u�es Pires, 12 • deste animal, da especie Washington. Ao que tudo in- corrente mês de junho, e que deverá ser recolhida até o

,'lambia" no'llortó de 'Sa�tos" ,�_,::_.. '

'

a

conhecida corno gigante. É dica � informa ainda aqua- Último dia do mês seguinte ao da prestação dos servi-

floi", apreendídõ um contra-f�.�..............,.,.....�- _...... um produto riquisslmo em 113 jornal - trata-se possí- ços, obr igatõr iamente com as contribuições de previ-
bf!"nâo. de. "cinquenta' e 'sete : Tãnibem a bordo do navio vitaminas e facilmente ab- velmente, de> uma recompo- dência normalmente devidas ao Instituto, sujeitas, após
éaíxes d� ,qlsque. A.déscóber- :h�ia)jdes '''Ruis'' foi apreen- sorvido pela epiderme. Tam- sição de emprestímos obtidos a expiração do prazo de recolhimento, a Juros de Móra

tà:,dõ.- éolitraba.*> :ie�igiu ,didli um' contrabando cons- bem o oleo de jacaré tem em 195�-54, que o país, aliás, rie 0,5% (meio por cento), ao triês.
m1Íft�' t;abalho_' q.�.s "�v 'Ú�cals, imite de trinta e nove cola- �l'ttJ 'jalor vitaminico., Cor- vem resgatando normalmen-. Avisamos, outrossim, que a partir de IOde julho
sr, '"

. �.:'
"

.' f res de�Perolas cultivadas que re uma Ienda no nordeste te, mas que desejaria dilatar próximo víndouro.; as contr ibuíções normalmente devi-
Po-JS, as-"c!l'i*as vmh!lll} escon- I,'

'

I Ibrasi1eilro�''de que as mu-. a fim �e .conseguíe, prazos (:as'a esta Instituição não serão recebidas, sem que -;,�
didas� hu�:d9& ',tanques" de I 'se encontravam no poder de

) lheres dé' certas tribus pas- mais lóngos de forma a ser. façam acompanhar da contribuição pertencente ao, Ser-
agua destilada e so.mente a-I um marujo e dezoito pacotes sam no rosto e sêios exclusi- aliviada a pressão que exer- vicó Social Rural.
pós esvasiar todo.s' foi POSSi-! de roupa de nylon para se-: --- vamente esseR oleos (tarta- c,em no seu balanço. de pa-

-

Florianópolis, 27 de junho de 1956.
vel localizar a "�oamba". nhoras., ruga e jacaré) e, como re- gamentos". ' Lauriano Gomes de Almeida

Assistente-Delegado

"'�'"
i· t

//rr_'_"f _.'.� ,I"
...

\ II'

"', C. IMMOS S.A. Comércio ·je AgênciaS!I
Rue Joio Pinto, 9 Fpolis.. ..Sta.CatariDa·

--�--------------�--------�----�---------------------------------------

6 ,Florianópolis, Terça-feira, 3 de Julho de 1956
, '

ECONO,Ml'A"absolufa
-

Grande "CONFORTO
eONF-OR1iO a-bsoluto,
Grande EctONOMIA!

.',: ...... _'--"� -�.

AQUECEDOR --E,L�TRICO CENTRAL
•

..
_v

CapaCidade:
100' à rooo litro.$.

AQUECEDCWl

ELÉTRICO

fom,�4
IMERSÃO. f3 C,Hl,JVEIRO

I __......-,_"

Capacidade \.30 LlTR:OS
--

.• , Construid::l inteiramente de
,cobre.

• Aquecimento ultrá rápido,

� Játo abundante na tempe·
ratura de�iada.

o MISTURADOR DÁKO, de "Oe",

log..ni instantanea, permite, a

maior eoeala de graduações de

TEMPERATURA,

,/

r) ESTADO

VOCÊ SABIA QUE.

N04 lJ/véll.$O$ tfleC'l·
Nf,!UtOS [)é'U'" GR,<1Á./
Dê AVIM MÓ[)éevo.
1-J4' 6>Ut<1S/ UMA CEN
TENA DE 11107DRB5

c-LFrRIC'{)B.

Q,
..

I. A. P. E. T. C.
DELEGACIA REGIONAL DE SANTA CATARINA

EDITAL

em exercício

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL DE
SANTA CATARINA

A V I S O
A CARTEIRA DE PENHôRES DA CAIXA ECO

NôMICA FEDERAL DE SANTA CATARINA, avisa aos

enhores, interessádos que levará a leilão, no dia
, 7 de Julho de 1956

I
11 partir das 15 horas; no prédio situado à rua Conse

hei.ro Mafra 60/62 térreo - os objetos referentes a cun

..atos de JOIAS E MERCADORIAS emitidos ou re-

formados até
30 de Dezembro de 1955

e não pagos até aquela data, constituidos de ALFINE

TES, ANEIS, BROCHES, BRINCOS, MEDALHAS, PUL

SEiRAS, e RELóGIOS de diversas marcás, de ouro, pra

ta, metal cromaAo, <tço etc, e objetos diversos.
A exposiç.itJ 6IJS objetos em referência ser;i inida-,

da nos dias 5, Ô d 7 de julho, no mesmo local onde se

ncontram a disposição dos interessados.
OSNY DA GAMA LOBO D'E'ÇA

DJretor
LINAURA SOUZA

Chefe da Carteira em exércício

Aviso, aos Canarícultores
O cbntro de criadore's de cananos de Santa Catari

i�:1, fará realizar nos dias 22 a 25 de julho do corrente

flIIO, a l\ua 3a. Exposição d� canários, patrocinada pela
Secret!),ria da Agricultura.

Os senhores sócios que desejarem participar da Ex

posição de canários, deverl't"o dirigir-se até o dia 30 do

corrente à Secretaria do C. C. C... , afim de promover o

respectivo registro, s__gm o qual não poderão figurar
1'[0 concurso.

Florianópolis, junh0 de 1956,
Walter Morltz
Secretário Geral

� . Lavando com Sabão
,

�ir:Qem, ESlJecialidade
. da Ia. íUZIL. INIUSTIIIL-J8Inlllle (1IIreafrealatllitla) �

e·coDomiza,.se jemp.o.:. e dillbelro
\

/
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o ES1'ADO Florianópolis, Terça-feira, 3 de Julho de ÜJ56

o Brasil consome mais de

dois terços de couro vacum

que produz. No periodo de

1944-1953, nossa produção
de couros de bovinos alcan-. ,

çou 1246 mil toneladas, das

quais exportamos, no decur

so do mesmo periodo, 391

mil, Esses dados referem-se
unicamente ao produto não

preparado. S e g u n d o o

"Anuãrio Estatis'tico do

Brasil - 1954", nossa ex

portação de couros e pelês
de todos os tipos, nos dece
nios 1921-30, 1931-40 e

1941-50, foi, em média, su

perior a 50 mil toneladas
por ano.

A produção de couró� de

bovinos em 1953, de 146 mil
toneladas e

.

cerca de um

bilião de cruzeiros, foi a

3 DE JULHO "melhor do período referido,
A data de hoje l'ecorda-nos que: exceção feita ao ano de

em 1818, na vizinha cidade dê São José, nasceu 1951, quando tanto a quan

o Marechal Guilherme X-avier de Souza, fale-. tidade produzida como o va

cendo na então Desterro .em 21 de dezembro de ler foram levemente mais

1870. Foi Condecdrado com o oficia,lato da Im- altos. Õ couro salgado é, de

perial Ordem da, Rosa e com a Medalha da todos os tipos, o que apre

Campanha do Uruguai e do Paraguai;

13enta
maior expressão eco

em 1838 o dr. João Valentino 'Dantas Pinage nomica individual, tendo
toma P?sse no cargo de presidente da província rendido, em 1953" mais de

do Rio Grande do: Norte; 50% do total absoluto des

em 1842, partem ao Rio para Lisbõa, a b�i'do sa industria no território

da fragata Paraguaçú, os deportados ,políticos nacíõnal.

Visconde de Abaeté (Limpo de Abreu) víscon-, É nitida a predominancia
de de Inhomirtm (Sales Torres Homem), cone- do Sul e do Leste na produ:
go Geraldo Leite Bastos e outras figuras envol- ção e preparação de couros.

vidas nos movimentos liberais em Minas Gerais São Paulo e Rio Grande do

-e São Paulo; Sul produziram, em 1953,
em 1849, nasce em Maceió, .

o almirante F'ran- 70% de todo o couro vacum

cisco Calheiro -da Graça, que .morreu brava- salgado do país, havendo

mente por ocasião da explosão do "Aquidaban"; -Minas Gerais. Estado ido

em 1851, assume o govêrno da província da Rio e 'Distrito Federal for

Paraíba, o dr. Antonio Coelho Sá e Albuquer-" necido, tambem, quantida

que. Era pernambucano, nascido no engenho des apreciáveis desse tipo.

"Guararapes", a 18 de outubro de 1821. Antigo O Nordeste só aparece com

senador do Império, ministro de Estado e pre- algum destaque na prepara

sidente das Alagoas e Pará. Homem de grande ção de couros de bovinos

visão administrativa, o saudoso político cuidou verdes; apenas o Ceará fi

.no seu govêrno do desenvolvimento da agricul- gura igualmente como bom

tura paraibana e deu incremento as questões do produtor' de couros secos.

ensino. Faleceu a 22 de fevereiro de 1868. . As produçõea de Goiás e

em 1908. morreu no Rio de Janeiro, o conse- Mato Grosso, bastante .ex

lheiro Tristão
I

Alencar Aranipe, eJq�presidente pressivas em 1951-1952, de

das províncias do Pará e do Rio G. do Sul e caíram substancialmente

antigo ministro de Estado e do Supremo Tribu- em 1953. Nas Unidades do

nal de Justiça. Norte, essa atividade indus-
;. André Nilo Tadasco trial ainda não se encontra

� .�
r- '" , ,_ _, >,

bastante desenvolvida. On-
.

...,._,.;;;._.__.....,.,.._••••_ _.-.�
-••_••••- - ii_q" fOTma:ç'Õ'es' "do- IBGE, d'istri- ,�" , �.•,

(
.

buição dã "Servicos Aéreos

I. A. P.'E. T� C� _cr_'u_z_ei_ro_�_S_Ul_"_:��__�_�� � �__� �__��
�__.�a

DELEGACIA REG��ANj! �ANTA CATARINA SUi�idou·se.1 '1:AIXA ECONÔMICA FEDERAL DE Vinde-se. Casa ·

AVISO AOS SENHORES EMPREGADORES RIO, 30 (v. A.) -

ASPiran-1 SANTA· CATARINA
'

Ficam os S"nhol'es Empregadores vinculados ao do, gás �o b�nheir.o ?e sua
.

'

I,A.P,E.T,C. avisados de que, na conformidade da letra resídencía, pos termo a Vidaj
.

.

to 30 319 d 5 d
.

h d a faquírísa Rossana, como
A V I S_ O

"c", do artigo 25, do Decre o n' . ,e e jun o . e
era conhecida, cujo nome de .'

A CA�TEIRA DE PENHoRES ,DA CAIX� ECO-

1956, que aprova o regulamento· do SERVIÇO SOCIAL
familia era Huda Si! 'a 01"-

NoMICA FEDERAL DE SANTA CATARINA, avisa aos

RURÁL (S.S.R.), entidade autárquica, subordinada ao
glia. Desencantada ,c:� s:u I en,hores interessados que levará a leilão, no dia

/

Ministério da Agricultura, _criada. pela Lei nO �.6�3, �e fracasso e por motívos tarn-
\ 7 de Julho de 1956

23 de setembro de 1955, estao obrígados a contribuir pa-
b d

- do partir das 15 horas no prédio situado à rua Conse-
, .

. 103m (t
� dêcin .

em e coraçao, Rossana re- . ,

,
.

ra o Serviço SOCial RUIa com ,,/0 res eçimos por .

. ,

ístencí
/' heiro Mafra 60/62 terreo - os objetos referentes a con-

A t do: I" 1" ít
- nunciou a exis encia Natu-

cento) caiculados sobre o otal os sa anos, sem rmi es, 'I d' B 1 H"
...atos/de JOIAS E MERCADORIAS emitidos ou re-

�

d 'nart! d ra e e o orízonte conta- ,

.

pagos meE�almel:te aos seus empr�ga os, alh�adI Irt,
o

va apenas 25 anos de idade Iformados ate

torre.nte mes de Junho, e que devera ser reco I a a e o
ld d'

" 30 de Dezembro de 1955
.

-

� . d t
-

d
.. e na SUa CI a e fOI descober- -, .

último dia dO;!!1es seguinte ao a �re� �çao os serv�- ta pelo faquir Si!k .'
e ,_nao pagos ate aquela data" consbituídos de ALFINE-

('os.' obrigatorIamente com as contribuições de prevI- pret nd' ,.t
' a quem TES, ANEIS, BROCHES, BRINCOS, MEDALHAS PUL-

, (lél;cia normalmente devidas ao Instituto, sujeitas, após � la

tlmlt art, sem o con- SE IRAS, e RELóGIOS de diversas marcas de OUl:O 'pra-
.

J d M' segUlr, en r,e an o .'
,

.

,.
,

a expiração do 'prazo de reco�lmento, a uros e ora
.

La, metal crom�-1o, 'lÇO etc, e objetos diversos.

de O 5% (meio por cento), ao mês. ,A exposiç,'11J c.i{JP objetos em referência será inicia-

Avisamos, outi'ossim, que a' partir�de 10 de julho da nos dias 5, ti � 7 de julho, no mçsmo local onde"se

pi'óximo vindouro, as contribuições normalmente devi- 'ncontram a disposição dos interessados.

(:as a esta Instituição não serão recebidas, sem que se OSNY DA GAMA LOBÕ D'EÇA
facam acompanhar cig contribuição pertencente ao-Ser- Diretor

Yi�o Sociai Rural. '
,

LINAURA SOUZA
-

Florianópolis; ,27 d� junho de 1956. Chefe da Carteira em exercicio
Lauriano Gomes de Almeida

AssistE!nte-Delegado

PRloRÚ3'AblNASNOM1AÇõEr ;n:�A
'

OS EX-COMBATENTES

V�E:f:M'à DO iRASIL
PREPARAÇÃO DE

COUROS

RIO, 30 (VA) - Absoluta, viço Público Federal e às

prioridade aos ex-combaten- Autarquias seja dada absolu

tes nas admissões ou nomea- ta prioridade 'aos ex-comba

ções interinas que sejam pro- tent�s nas admíssôes ou no

postas ao Pr'esidente dá Re-',meações interinas que for�m
pública foi, ontem, recomen- propostas � Sua Excelenc,la,
dada em circular do sr, AI de conrorrnídade com as Cír

varo'Lins, Chefe do Gapine- culares da, presidencia da

te Civil da Presidencia da República ns. 4 c 5 do cor

RepúbÜca, enviada aos Minis- rente ano'. Aproveito o ense

térios e orgãos sUbordina-,jO
pararenovar a Vossa Ex

dos ao Catete. celerícía OS protestos da mi-

"O sr. presidente da
'

R-e-. nha elevada estima e const

pública - frisa, a circular ·-1 deração. (a.) ,Alvaro., �ins,
recomenda aos orgãos do Ser- Chefe do Gabmete CIVll.,.. ,

'

'" .'"

?

H OJ E NO

e,

em exercício
.,.._.",.rJLt.•••..-.��J'\. a .-,. .,.�.....,..... ....

"Encontro com as Misses'� .IIIIB��;��lr�11
F'loTianópolis conhecerá, dentro de mais alguns -

ó:às, tôdas as' lindas'-'e graciosas senhoritas que concor

leram ao' título "Miss Santa Catarina, 1956". Vêm elas

dl's mais diferentes recantos da ,terra catarinense, tôdas
trazendo con'sigo a beleza e a mocidade que lhes deu

'Vitória e fama.
Serão as "Misses" apresentadas à nossa sociedade

,('jYi magnífica soir�e que está sendo carinhosamente pre

parada pelo Lira 't,enis Clube, e que ,será reàlizada em

14 de Julho próximo.
Conhecemos, assim, Edith Donin, a maravilhosa e

meiga "Miss Santa Catarina, 1956", bem como as demais
:Je1ezas do nosso Estado: Edla Rupp, de Blumenau;
Anelise Bachmann, de Joinville; Ilda Silva, de Itajaí;
Marília Petermann, de Brusque; Elizabeth Cavinati, de
r::, libarão e Rita Mahota, -de Ibirama. Mais' ainda: tere

n, (IS o agradável prazer de rever as encantadoras seJlho,
l';tas LorellJi Haveroth CMiss Rio d6 Sul, q\le já, esteve RIO, 30 (VA) - Toma pos

conos�o 110.buloso Baile de São João, ,no Lira), e a lin- se hoje, às 15 horas, no Mi

da loura "l'ue tão bem repl.lesenta li graça da moça da Ca- nistério da Saúde, Avenida

I ;tal: Claudete Vieira. '

. "'Rio B,ranco 124 no Gabinete
" '

'

.......................__.�.,. __ .l'J'.. y __� do professor Ugo Pinheiro
" ',/ Óuimárães, diretor do Servi-

Residência VeDde�t§e ,ço Nacional do Câncer, Q dr

, ,.
Aritorito PiÍ),to Vielrà recen-I

Vende-se ót,ima residência a Rua Juca do Loide, 47 temente nonieado chefe do r
Coqueiros. (Seguir até o fim da Rua). Informações à {Instituto de Cu,ricer, orgão da-

,

Rua Conselheiro Mafra, 24.
. quele Serviço.

Posse do Chefe do
Instituto de Câncer'

.1'-
--------------------------------------------------------------.---------------------

.',

:}\
, /

para os que têm automóvel!
r,

.

-�

WILLIAMS
a presenta os

�

NOVAS CORES

CÔR&S DE HOJE poro carros de tôdas as épocas! .,

,

OPEX - laca nltre-celulese

"KEM-TRANSPORT - esmalte sintético

Visite, o quanto antes, o seu' Revendedor
Sherwin-Williams e peça para ,ver
o suplemento 'do Catálo-go OPEX �
KEM-TRANSP'oRT cem as novas côres
"De luxe" e com as modernas

.".' ..,.

tonalidades opalescentes.

.

UM PRODUTO

r .,

SNERWIN�·WlI.I.JAM$
�������-g$�''';>"::;�

Vende-se a casa pré-fabricada- à rua Juca do Loid
220 e os dois terrenos ao lado, situada na melhor praia
de Coqueiro. Dispõe de todo o conforto,' tendo tres quar
tos, sala de estar, sala de jantar, banheiro, cosinha e

�arag&· I

Tratar pelo telefone 3023 ,

............................................

Vende"'se
Um terreno de vargem, com 'ótimo pasto e área para

plantar contendo 2 cachoeiras correntes" todo cercado de
arame 2 casas com chacáras, medindo 200�OOOm2, situado
on Jordão; Município de ,Biguaçú. Vêr etratar com o

i.roprietário sr. Miguel Pedro dos Santos, em \Canto dos

Ganchf's, no mesmo município.

•••••� r

IAviso aos Canari:eullotes
O cent"ro de criadores de canários de-Santa éatari

Ni, fará realizar nos dias 22 a 25 de julhO do corrente

[,no, a sua 3a. Exposição de can4rioJ'l, patrocinada pela,
Secret9,r'ia da Agricultura.

.

Os senhores sócios que desejarem participar da Ex

posição de canários, de:verão dirigir-�e até o dia 30 do

,
.

"

eorrente à Secretaria do C. C. C., �f.im de premover o

:Vende-se. lotes a. l0l!gp prazo sem juros entre Agro- I �'espeçtivo registro, sem o q·ual não pocle-rão figurar
'lomlCa e Trmdade. '(Estrada geral). Pagamentos _ men- ,no concurso.

saIs Cr$ 500,00., I
Florianópolis, junho de 1956

Informl_lções. com o sr. Adão Ferraz D'Ely, Rua Vis- Walter Mo�itz
sonde de Ouro Pr:eto 123. Ou pelo fone 3559. Secretário Geral

.. '

_---

•

,(

(O CLUBE DA Moci:OADE)

SABADO - DIA 14 OE JULHO - SABADO

MQNUMEN'I:AL E MARAVILHOSA FESTA, NA QUAL SERÃO APR'ESENTA1DÁS :À:NOSS:A:'SOCIEDA-
[tE AS REPRESENTANTE� ,DA GRAÇA, BE'LEZA E ENCANTO DA MUL1IER éATARINENSE,�' .

oim! I� il·II!"':.
A CONSAGRAÇÃO MÁXIMA DAS. LINDAS E GRA ::;lOSAS SENHORItAS/QUE CONCORRERAM Áo Tí-

TULO "MISS SANTA CATA.;RINA, 1956" , ;:: :.'

.

,

RESERVA DE MESAS NA RELOJOARIA- MULLER
'

,"

I

,- .:_,�
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o comparecimento do Sr. lo·elevado plano em que se pela onda ele boatos em tôr-' como homem de partido más em. qu� o pôs o substituto do soais mas adversários polrtí-
Nereu Ramos, ontem à Oâ- colocou o Ministro da Justi-; no de uma suposta crise I ainda que pertencendo à! líder Vieira de Melo ao reque- reu Ramos" quando estão coso O sr. Ernani Sátiro seria
mara dos Deputados, constí- ça, negando à Oposição a existente entre o titular po- UDN, não deixou de prestar rímento originário do depu- .aínda em melo os inquéritos um- dos ultimas íntsrpelan
tuiu-se no acontecimento de oportunidade de promover o lítico do 'governo e a maioria I homenagem à conduta p�s- tado Baleeiro -' afirmou-nos mandados abrir na Policia teso
maior relêvo da semana, pe- "show" anunciado e previsto parlamentar no Congresso. soal do sr. Nereu Ramos, a- o líder ademarista Arnaldo Civil e na Policia Militar a - Só no fim poderei ex-

f Se crise houve, entretanto,' firmando ter-se êle portado Cerdeira - foi atendido pe- respeito dos mesmos. ternar minha opinião - res-,
e desartíeulação, estas fo-I "educadamente" ao contrário lo Ministro da Justiça, satís- ,

O sr. Ernani Sátiro, que é pondeu o udenista paraíba-
.' ram notadas claramente na, de outros ministros anterior-I fazendo por completo à ex- um' dos sub-líderes da UDN, no. Ainda que o Ministro da

''''·�0��.0;300••••••''•••'''............ ...

t'l
- I t tí d C' f' "1 h" t J tí t

. .

d
� .. ' .,'

.'

.

i UDN cujos

ma.,lO:als
se re 1- me�te con.vocados", que nao p�c a lV,a a amara, como, .azia um ,unc. no res au- us Iça es eja repisan o os

I 'I
�

iS
- .

d ·1 raram do .p�.�n�no an�es ,

de teriam tratad,o. os de?utados ainda, a ',defesa d� Governo,; rante, da Cãmai a, em '

com-I me�mos. �r�umentos, porg.�e

DeS ra '. t eno·ra 'e· finda a arguiçao e cUJO lId�r,com.o necess�no apreço na que conSidero'. _feita ,cabal-,pa�hla do seu colega .Joa:-,as _mqum_ç�s tam�em nao
.

,. I nominal, o Sr, Afonso An-, qualidade de íntagrantes que mente, A, oposiçao- terá pon- quim Ramos, quando lhe., estao varíarido muito, pre-
.

. • nos permaneceu todo tempo são de um dos poderes sobe- to de vista diferente deste, o Perguntamos se ele teria tendo falar ainda ,e apresen-

·1'Asuncl·on I ,cal�do, enquanto, o Sr, Prado ranos da nação. Quanto.
ao que ié perfeitamente natural, constrangimento de dar suas:tar quesítos que talvez sejam'·

.

Kelly recuava na ligeira in- mérito dos esclarecimentos mas o que se deve afirmar de Impressões na presença do: respondidos com mais da
vestida ao Ministro da Justí- ministeriais,' entende que 0lboa fé é a impossibilidade de irmão do Ministro da Justiça.!reza. Nã0 Posso deixar de re-

Iça
e o Sr. Aliomar Baleeiro ministro da Justiça não con-: responder às indagações de Obviamente essa nossa inda- conhecer, porém, que o Mi

terminava por, subir à tríbu- firmou a acusação do presi-I responsabilidade' acêrca das gacão era apenas uma ma- nistro está se conduzindo
............. na - para abraçar o Sr. Ne- dente da .República aos opo- acontecímentos em díscus- neíra, como qualquer outra, c,om .grande habilidade,

reu Ramos. síclonístas, como ínstíngado- são em termos mais precisos de nos atravessarmos na pa- I (Do jornal "Ultima
42° �

O fracasso foi tão evidente res dos estudantes nos ex- do que o fez o Ministro N�- lestra dos dois amigos pes-. Hora" de 28-6';56) .

.

Visitei hoje de manhã'Tnaís uma livraria: a ZAMPH1-
que ao fim da sessão o Sr. 'cessas por êstes praticados

.

RóPOLOa Rafacl Cocrêa de Olive�� confirmando, enk�an�, a ��������������������������������������

O nome é grego, com todos OS zetas, ómícrons e pis. um dos mais histéricos opo- infringência da Constituição
.

Mas o .home� que me atendeu tem sangue de espanhol, sítores do Governo confessa- na invasão dá UNE.
e casa de iavanes. '

va a um repórter: Quanto ao deputado so-

Farta, escolhida, de altas estantes com alguns metros
_ Nereu colocou-se num cialista Aurélio Viana, límí- A data natalícia, hoje, de

de bons exemplares estrangeiros: '. plano doutrinário, podendo tau-se a dizer-nos: S. Eminência D, Jaimes-Car-:

Pre,feri a flôr nativa: comprei vários lívros

paraguáios;., assim responder muito bem _ Estive ausente durante deal Câmara, torna a efe-
.

verso e prosa: sentimento e reaÍísmos..., . às perguntas sem objetivi- uns dois' têrços dos debates, méride sobremaneira :grata
,.

, Na verdade, apenas um volume de poesia: LAMBARÊ dade que lhe eram dirigidas. o que não me permite fazer à família católica, do Brasil,
- um pequeno monte que, em outras éras, foi. um famoso IDO ponto de vista parlamen- uma idéia dos resultados dos De modo especial com ela se
chefe de tribu, com alguns espanhóes na conta corrente

I tar, ínegávelmente, êle nos I mesmos. O· que melhor teste- rejubilam os catarínenses,
da sua gula. � .

. roubou a festa, De outra vez
I munhei foi a subida do depu- que o preclaro Chefe da. Igre'ª

A ? seu �utor - Carlos B.urgstaUer Chiriani -. é Iarma- tal'Jz te�hamo�. mais .sorta ta�� Baleeiro à. tribuna. do ja é filho do nosso Estado.
cêutíco e VIve em Buenos AIres, no duro desterro. andou a

_ ou mais habüídade. ministro da Justfça, abraçan- Denominado "o Cardeal das
furar os postes da calle Palma, numa dessas 360 revoluções Satisfeito o Líder do-o depois das amáveis iro- Favelas", tem o' éminente
de que fala, com satisfação e prosápia, uma gazeta da Vieira de Melo _

nias que trocaram... Não sei I catarínense, nesse titulu;-"df-:
terra. . .

,_ O Ministro da - Justiça se o Balleeiro pediu desculpas finida a sua atuação de in-
Não sei se Chiriani como politico, fez bem ou mal em- atuou ótimamente, dlspen- ao ministro... cansável e devotado propug-

punhando um trabuco: sou estrangeiro e tenho a prudên- sando ao Governo uma plena AgravadaJ à Crise de Lide- nadar da doutrina' social da
cía do sr. Conde de steinbrocken. . .

• defesa dentro dos quesitos do rança na UDN Igreja. "

oomo poeta, porém, Chiarini deu-me a impressão de. requerimento de convocação Pelo menos durante -seís Respeitosamente. associa-
que ainda estremece, e desmaia d'olho mole, nos braços do! e do qual fez bem em não se vezes, o ministro Nereu Ra-. mo-nos às justas . homsná-
patétlcot

.. . . iaJastar surpreendendo a 0- mos, na sua expesíção à Cã- gens que S. Eminência' rece- gigantesco R, em caracteres
ÁS vezes, é certo, abusa do romantismo patríoteíro: -, posição com uma tática por mara, fez questão de frisar berá hoje do mundo católico vermelhos, que a população

forma guarani do "ufanismo;' de Afonso Celso - e. delira

I
ela não esperada. A Insístsn- que o plenárío deixou de vo- do Brasil. "'_.__ r �... .,......�

<> menos avisada está traduzín-
. com abundância! ela dos interpelantes nos' tal' sua convocação nos têr- do por 'REVOLUÇÃO, RE-

. C.hiriani vive ext.asia?o d�n�e do L.A�BARÊ: .. �ão sen-I me�mos argumentos, que I mos �a proposição AUomar .-��.- .-�._ � g .- M••.-.p.-••_JV' VOLTA, RESISTÊNCIA ou

tlU amda as poderosas mnuenClas SOC1aIS_ e estetlCas ,::da mesmos argumentos como que BaleeIro (para esclarecer os
\, outra qualquer sorte e gol- .

.poesia contemporânea: 'o mundo, para êle, está contido na ,visando a cansar o mi- intuitos da acusação à opo- GRATUIDADE 'DAS 'CER'TIDO-ES PARA pe I!ontra as nossas institui-
curva de um pequlmo monte, nos arredores de A_sunción. nistro, ou, tambem possivel- sição feita na nota Presiden'-

.

'

ções.
Restam os livros de prosa: ficarão para com êles en-imente por falta de mais fun..:. cial e no discurso do STF), FINS ELEITORAIS Nada disso.

cher os bols'os do tempo, qu� S.ã,�, g:andes e fu.ndos; nos dias

/'
damentadas razões, mostra

I
depois do sr. A�onso Arinos Podemos informar com

vagarosos e secos de riQ abaIXO, ate Buenos AIres, num bar- que apenas se pretendeu pro- chamar a atençao da Casa RIO,' 2 (V. A.) _ O juiz brados pelos respectivos ca1'- segurahça que os cartazes
co ,de rodas.'

,

"

�

,

.' . . . \longar por m�i� alguns dias, I sôbre o assunto, ne:: encami- 'eleitor�l da lSa Zona, em tóríos se as certidões e pa- ,em apreço são apenas o fnl-'

Par�, agora, nestes ,vagares d �otel: r�s�rvel dOIS ll-. no plano POlltlCO-parl.ame.n-1 nham.en.t.o
da

v.o.t�çao.
'

�i?as Gerais, encaminhou. ao p�is �equ�ri�o� p�las par_tes to da devoção de uma aSf!o.- ;.

vros: MáRIO PAREDA, de CasacCla Blbollm e EL POZ9, tal', os. reflexos daqueles dIas Nem uma 'vez. se levantou. :�riJ?únãl SUPerior < Eleitoral' nao trverem fmalldade elei- ciação' de bEl,atos �an'ÔBlnlos,\-
de Gabriel, Casaccio - dois... autores metidos um dentro do de disturbios nas ruas -, �e-I em toda banéada udenista uma consulta indagando co-, toràl." .

"

que acham que a situação
'

outro como Alene-ar e Bulhao .Pato. clarou-nos o deputado VIeira, para contestar o fato. O sr. mo proceder no caso da cO-.: DeCidIU amda o Tnbunal a nacional só poderá ser l'esol-
DepoiS das onze e da sésta, qU!,l_J;ernlina á hpra sexta, Melo líder da maioria. I Afonso Arinos que ouvia tudo brança de emolumentos. e' propósito, que, enquanto não .vida satisfatóriamente por

tenemos lIue' segurar el tiempo!, _ Convocação, -Intempestiva· (tambem calado) ausentou- custas por parte dos cartó- fôr aprovada a regulamen- 'meio de REZA, e muita reza,_
E um livro á sombra desta minha varanda, depois do - Em conversa ,com os lí-I se da Câmara quase duas ho- rios eleitorais.

.

' I tação' geral sôbre a matéria, e daí o gigantesco R que está
banho 'da tarde, diante de �ma nódoa lustrosa e mansa do deres da maioria, Vieira de ras antes de terminada a Examinando o assunto ob- devem ser aplicados, em tais pregada em vários pontos da,
rio Paraguái - vale mais do. que todos OS pratos de

lenti-.Melo e Fernando Ferrari -I'par�e ,da a:gu."iÇão. .
jeto da consultaJ respondeu ,casos, pêlos "Tribunais' Re- nossa URBES, concitando o

lhas deste mundo. declarou-nos o deputado E- Ja a nOIte, fontes mfor- o T .. S. E. que tais custas e' gionais, os regimentos de povo a orar, orar. e orar, pois
Um médico brasileiro, do Estado do Rio, e que anda imilio Carlos, preSidente do IÍladas junto ao partido do emolumentos deverão ser co-' custas locais. sómenue com a óração e

por Asunción catando virus no lixo podre dos banhados" PTN - Q ministro Nereu Ra- 'brigadeiro, informaram que milita fé em Jesus Cristo po-
fez-me ,hoje, antes do jantar,. uma prodigiosa dissertação �s advertiu da intempesti-

I
a crise de liderapça naagre-./ deremos alcan c a r aquela

sôbre o material�smo evolucionista. . . " , vidade dessa convocação,
'
miação do "lenço branco" FELICIDAI?E que .é a maior

Estávamos no salão do Hotel, junto ao Bar; em 'tôrno, quando não estão terminados' voltou a se agravar, uma vez

fumando e' bebendo a sua Aristócrata" alguns civís e ofi- os inquéritos mandados abrir
I
que ficou �claro que a inabi-'

,

ciais paraguáios conversaVam em castelhano. pelo Governo para apurar o 'lidade do sr. Arinos a.fastoú
Um arôma fluido de tabaco virgínia e madeira enver- que houve reajmente no que- uma ótima ocasião.do seu

nisada, adocicava � penumbra confortável que en�olvia E' i bra-quebra �dos bondes. E partido provocar os acesos

.dominava o ambiente. . ,realmente, 'se os inquéritos debates que todos esperavam.
Fóra, na grande rua,. os ônibus e os tranvias cheios de J devem durar 60 dias e, em Perto de terminar a expla- ,

I' T f' 3 d J Ih d 1956I
' Florianopo IS, erça- e11'a, e U o . e

,

gente se encostavam aos meios fios, junto.
ás taooletas �elSCgUida a êstes serem orde- nação-do ministro da Justi�

__

parada, num enorme barulho de motores_ abertos e de trl- nados, a Câmara convocou o ça, o deputado .A.liomar Ba

lhos atritados. 'ministro, que legalmente tem leeiro, num gesto teatral foi
De vez em quando uma voz apregoava jornais em gua-Iapenas 20 dias para atender até a pequena escada da tri

rani ou mercava qualq"!ler causa que eu não compreendi:1., à convocação - o resultado bun,a onde falava o sr. Ne

O médico ia enfileirando exemplos como moedas e)ll \é o que aí está:' interpelado e reu R�mos, e lá o abraçou.
cima de um balcão: citava nomeS: Darwin, .... Haeckel. .. !interpelantes dançando, Co- Interpretada a atitude de

..

Bacon... Spencer ... uma.longa e conspícua galeria de sa-imo indIos" em volta do fô- Baleeiro como um passo a

bios; uma comprida Vara de verificações que começavam go ... Se os fatos estão sen- mais na chamada "União
num grande antropóide, carnívoro, ferpudo e prognata, e do apurados em inquérito, o Nacional", procuramos ouvir

termina,vam pacatamente ali, naquela mesa banal de Ho- sr. Nereu Ramos, só pode
I
o líder Vieira de Melo. O re

tel, dentro da carcaça' de dois sizudos cãvalheiros mais ou responder aos quesitos que' presentante pessedista' po
menos ilustres: - eu e êle! '". ,Ilhe são apresentados quando rém, limitou-se a respon-

Deixei-o espalhar a sua confusa ClenCIa, escurruplChar terminadas aquelas sindicân- der.
a bibli?g�afia dos' catálogos: � ho�em ti�ha uma eSPirallcias, Foi muito acertada, _: "Só entendo "União Na
presa a 1.mgua, como oS relo:gIOs: sO parana quando

exgo-, portanto, a _resoluçã? do de- cional" �entro daqu:le. climatasse toda a corda...
_ . _..

putado Roge· FerreIra, um que o senador Apolomo Sa-
� Como vê� - disse-me ele, por fim - nao ha como dos inscritos para. interpelar les salientou indispensável:

fugir: somos, -de fato, netos próximos do gorila. A nossa o ministro, não se demoran-I "quando em cada Estado, .

.origem não está no barro do Paraiso, mas no semen dum do na, tribuna senão'Pará' di- o congraçamento das forças'
antropomorfo. Esta é: tambem, �ais ou menos,. a doutrina zer que formulará um reque-' políticas já seja um fato. Se
dos seu� colegas LombN,so, Fe1'rI e outros emmentes

an-Irimento de informações para l1Íá alguém que possa mostrar
tropolOgIstas. . .

'

,

. que o titular da Justiça res- essas condições' que se apre-.

� O sehhor já leu Engels? Não é um materialista eVO- ponda aQs seus quesitos 10g\0' sente". .'

lucionista ... Talvez nem seja um sábio ... Mas, parece que que concluídos os ditos, in-. Aumentado em Sua
estudou, de forma ra-soável, a descendência do "macaso quéritos. Dentro das circuns-' Estatura Parlamentar"
inicial" � os antepassados �elatin�sos desse mac�co... hâncias criadas por essa in-l _ O sr. Nereu Ramos des�.

- SIm ... 'Engels ... Na� o lI ... Tenho, porem, um tempestividade da convoca- ceu da tribuna, ,depois dos
amigo que' conhece Engels...

. _. .

-

! ção, 'o senador Nereu Ramos' debates a que foi levado pe-'
..::. E Duns Scott? - tornei a perguntar, com dlsfarça-' acaba de colher novos louros los lamentáveis aconteci-

da ma11cia. Mas voltemos a Engels ... Pois esse cavalheiro,' em sua vida pública. I mentos dos dois últimos dias
.

meu caro dou�or, apezar de tôdo o seu materialismo bioló- Os Deputados Contundidos
I
de maio aumentado em sua

gico e da sua dialética determi·nista, não aceitou com 'mui-, Dos tres deputados'· que' estatura' de parlamentar e
to agradO êsse avoengo de ,proezas agudas � ventas chatas ... 'sairam machucados nos dis- político; e se nào foi mais
Pigarreou ... tossiu ... e foi procurar o -avo entre os. abul-. túrbios à porta da União de perto assistido e ajudado
minóides! . . . 'Nacional de Estudantes, o sr.' pelos representantes do blo-

- Interpretações ainda metafísicas... N:ão�destroem o Lúcio Cardoso só permane-! co da maioria, é que isso se

argumento nem a experiência darwinianas ... Somos ne-
ceu no plenário durante o' tornou francamente dispen

tos do gorila antropologicamente e biologicamente,.,. funcionamento ordinário da sável - respond.eu o lider do
A cigarra da cópa chamou para o jantar: ErgUI-me sessão da Câmara; retiran- PTB, 'deputado Fernando

com imenso alívio:
, _, do-se antes .que, por sucessi-' Ferrari, ae lhe perguntarmos

- Não sei... Talvez o senhor tenha r�zao... Mas, .. '

'vas prorrogações fôssem en-' se o Ministro da Justiça não
convenhamos: __:;;;.é um avô muito feio para figurar, decen- cerrados os debates. Fala- estivera ,um pouco desapoia
temente, numa galeria de retratos da famma.:. 'ram-nos dando as suas ',im- � do pelos) seus correligionários

O médico olhou ,o ,seu relógio de pulso; atIrou para o
pressões pessoais os srs. Má-! e· aliado� politicos. .

einz,eiro�.o resto ,eto chal:'u�o. lLnym qra,nq() ��d,:!m�: rio Mav.tins e Aurélio Viana. I -,- P ri.equeJ;in..J.entQ de, cQn,-
- O jantar parece que saiu noje mais .cedo! 'O primeiro falou \. �obretudo ,�vocação, nos just�s limites

I
I
1. .

Othon d'Eça

CARDEAL CÂMARA
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•

de Arruda
�amos, ,

Ilustre e Digno Diretor de

"O ESTADO".

Saudações
Acha-se alarmada a po

pulação de Florianópolis com

uns cartazes pregados nos

muros e paredes da cidade, e
cuja autoria é atribuída aos

agitadores comunistas.
Contêm êsses cartazes um

e mais fervorosa aspiração
:lo povo brasileiro.

Gra.to pela publicação dês-
�e aviso, sou ele y. S.

Adml', AtO e Grato.
J. S. da Cruz

L.o'teria
.

do
'. '.-' DOCES E TORTAS
Estado .

Doceira especializada em
. 'ô'rto Alegre, aceita enco

''1cndas de doces, enfeites,
orlas e pudins para casa

mentos, batizados'e aniver
,árias.' Rua Feliciano
lJ'unes Pires, 12 .'

HOJE:

CR$ 4oo.ooo,d�o

"Doênca do
,

Pesadêlo"
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TOQUIO, 2 (UP) - Pe
lo menos 80 pesscras já mor-

\. l1'eram este an.o
em Toquio,

em consequel:cia de uma

��P�F-==::S;;;:::;;:;::;;�::::::F5�� doença de origem misterio-
_....:�11"" 'sa. Trata-se da

,
chamada

I "DoeHca do Pesadelo", que
I tem f�ito inumeras vítimas
Inas F--ilipinas. Um :TIuncioná-

., . ! rio dn, Sande Pública disse
A'" .' que as mortes e mtodo· o

- E esses R R aI pelas paredes, aos mIlhares! Que ,-'
d

" .

. .. -

.

',. . Japao evem somar vanas
sIgmflCam! Sao vermelhos e tem as pernas IgUaIS a

'{ E
. .

. centenas' < m sua maIOrIa,
foice do emblema comunIsta! "

' -�
.

- t- -. 3S vIt'mas sao pessoas en re
- Entao deve ser Revoluçao! Rompimento do Re-' ,<

d t2 Oe 30 anos, . e aparen e
gime! I"_ Não será Recurso Resolvido? boa saude, �ue desperta� do

d meio da nOIte dando gntos
- Os cartazes estão saindo, da Assembléia, o .

. de dor e morrem poücos m1-
Volnei!' ,

.

,. nuLos depois. O dr. SaJmro
- Então é Resistência ao Roubo' e aO Renato-!!!

I Yoshimul'a, no Serviço de
! Saude Pública de Toquio,
I dis>;e que os �xames' cada-
1
véricos nas vitimas dessa

I .

I misteriosa enfermidade na-

da revelaram.
O unico indicio observado

segundo ainda o dr. Yoshi

mura, é uma espec-ie de a-

I frouxamenta dos tecidos do

Icoração .,c,llm gran�e lJJ:u
(mula de sa.nglle nesrê'·'ol'gª.p�.

l
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Acervo Biblioteca Pública de Santa Catarina


